
Питання для заліку з дисципліни «Правознавство» 

 

1. Характеристика джерел права. 

2. Поняття держави, форма держави. 

3. Поняття та види форм правління.  

4. Республіка: поняття та види. 

5.  Монархія: поняття та види.  

6. Поняття та види форм державного устрою.  

7. Унітарна держава: поняття та ознаки.  

8. Федерація: поняття та ознаки.  

9. Конфедерація: поняття та ознаки.  

10. Поняття та види форм державно-правового режиму.  

11. Загальна характеристика демократичного державно-правового режиму.  

12. Загальна характеристика недемократичного державно-правового 

режиму. 

13. Теорії походження держави. Форма держави 

14. Правоохоронні системи та діяльність. 

15. Судова система України. 

16. Правопорушення: поняття, причини і види. 

17. Склад правопорушення та його ознаки. 

18. Юридична відповідальність: поняття та ознаки. 

19. Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України. 

20. Загальні засади демократичного конституційного ладу України. 

21.  Верховна Рада України - єдиний орган законодавчої влади в Україні. 

22. Конституційний статус народного депутата України. Склад 

та повноваження ВРУ. 

23.  Конституційний статус Президента. Повноваження Президента України. 

24. Кабінет Міністрів України — вищий орган в системі органів виконавчої 

влади України. Склад та порядок формування Кабінету Міністрів України. 

25. Види референдумів, виборче право та виборча система в Україні. 

26. Характеристика Кодексу про адміністративні правопорушення. 

27. Характеристика адміністративних стягнень. 

28. Пом’якшуючі та обтяжуючі обставини в адміністративному праві.  

29. Процедура розгляду справ про адміністративні правопорушення 

30. Загальне поняття колективного договору. 

31. Загальне поняття трудового договору. 

32. Підстави розірвання трудового договору. Трудова дисципліна. 

33. Робочий час і час відпочинку. 

34. Оплата праці. 

35. Особливості трудової діяльності неповнолітніх. 

36. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність у трудовому 

законодавстві. 



37. Індивідуальні та колективні трудові спори. 

38. Загальні засади цивільного права України. 

39. Об’єкти і суб’єкти цивільно-правових відносин. 

40. Захист цивільних прав. 

41. Право власності. 

42. Підстави набуття право власності. 

43. Підстави припинення право власності. 

44. Порядок укладання, зміни, та припинення договорів. 

45. Спадкове право. 

46. Процедура розгляду справ в порядку цивільного судочинства. 

47. Загальне поняття господарського права. 

48. Суб’єкти господарських правовідносин. 

49. Загальне поняття житлового права. 

50. Поняття та предмет сімейного права України. 

51. Сім’я та шлюб за сімейним законодавством. 

52. Права та обов’язки членів сім’ї. 

53. Акти громадського стану.  

54. Стадії злочину та співучасть у злочині. 

55. Добровільна відмова від вчинення злочину. 

56. Кримінальне покарання. Поняття та ознаки. 

57. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх. 

58. Органи прокуратури, внутрішніх справ, податкової служби, служби 

безпеки та інші. 

59. Поняття виявлення та розслідування злочину 

60. Загальна характеристики Кримінального процесуального кодексу. 

 


