
 



25. Соціально-економічні права громадян України за Конституцією 

України. 

26. Обов'язки громадян України за Конституцією України. 

27. Поняття державної влади та її призначення в демократичному 

суспільстві. 

28. Поняття та структура органів державної влади. 

29. Конституційні засади  виборів та референдумів в Україні. 

30. Принципи виборчого права за Конституцією України. 

31. Поняття та діяльність громадських об'єднань та дитячих організацій 

в Україні. 

32. Поняття самоврядування та участь громадян у вирішенні 

загальнодержавних питань.  

33. Поняття види власності. 

34. Форми власності в Україні. 

35. Майнові та особисті немайнові права неповнолітніх. 

36. Поняття й види цивільно-правових договорів. 

37. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх 

38. Права та обов’язки споживачів в Україні. 

39. Поняття сім′ї та шлюбу. 

40. Порядок та умови  укладення шлюбу. 

41. Особисті немайнові та майнові права та обов’язки подружжя. 

42. Майнові та особисті немайнові права та обов’язки батьків та дітей. 

43. Захист прав дитини в сім'ї. 

44. Поняття усиновлення, піклування та опіки. 

45. Право на працю в Україні.  

46. Підприємницька діяльність. 

47. Умови та порядок прийняття на роботу. 

48. Поняття та порядок укладення трудового договору.  

49. Підстави й порядок припинення дії трудового договору. 

50. Право на працю неповнолітніх. 

51. Відносини, які регулюють адміністративне та кримінальне право. 

52. Поняття й види адміністративних правопорушень та 

відповідальності.  

53. Поняття та види адміністративних стягнень, що застосовуються до 

неповнолітніх. 

54. Поняття, ознаки та види злочинів. 

55. Склад злочину. 

56. Поняття та види кримінальної відповідальності. 

57. Підстави та види кримінального покарання. 

58. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх 

59. Система правоохоронних органів України. 

60. Завдання, права та обов’язки міліції. 

61. Етапи розгляду кримінальної справи. 

62. Учасники кримінального процесу, їх права та обов’язки. 



63.  Види юридичних професій та вимоги до осіб, які працюють за 

юридичним фахом 

 

 

 

БІОЛОГІЯ 
 

1. Нервова система: соматична та вегетативна. Значення для 

організму людини.  

2. Відмінності вегетативної нервової системи від вегетативної. 

3. Структурно-функціональні частини нервової системи. 

4. Будова і функції спинного мозку. 

5. Будова і функції відділів головного мозку: довгастий, задній, 

середній. 

6. Будова і функції відділів головного мозку: проміжний мозок 

(таламус, гіпоталамус). 

7. Будова і функції відділів головного мозку: півкулі великого 

мозку. Значення кори великого мозку. 

8. Вища нервова діяльність. Безумовні й умовні рефлекси: їх 

утворення і біологічне значення. 

9. Вища нервова діяльність людини. Формування першої та другої 

сигнальних систем. 

10. Роль І.М. Сєчєнова й І.П. Павлова в утворенні вчення про вищу 

нервову діяльність, його суть. 

11. Свідомість і мислення людини як функції вищих відділів 

головного мозку. 

12. Гігієна фізичної і розумової  праці. Режим праці й відпочинку. 

13. Сон, його значення. Природа сну.  Види сну. Теорії і механізми 

сну. 

14. Аналізатори. Органи чуттів, їх значення. 

15. Поняття сенсорні системи, аналізатори органи чуття. Філо- та 

онтогенез органів чуття. Класифікація і структура сенсорних систем. 

16. Будова і функції органа зору. Зорові сприйняття. Гігієна зору, 

запобігання його порушенням. 

17. Будова і функції органа слуху. Звукові сприйняття. Взаємозв’язок 

органів слуху та рівноваги. Запобігання порушень слухового аналізатора. 

Гігієна слуху. 

18. Слуховий аналізатор. Відділи слухового аналізатора. Механізм 

сприйняття звуків різної частоти. Удосконалення органу слуху людини у 

зв’язку з розвитком мови. Гігієна слуху. 

19. Залози внутрішньої секреції, їх функції та фізіологічний вплив на 

організм. 

20. Порушення діяльності ендокринних залоз, їх наслідки для 

організму людини. 



21. Будова нервової клітини. Фізіологічні властивості нервового 

волокна. 

22. Нервовий імпульс, природа виникнення та проведення. 

23. Нервове збудження. Синапс. Механізм передачі збудження 

нервовою клітиною. 

24. Рефлекси, рецептори. Види рефлексів. Рефлекторна дуга: її 

елементи. 

25. Функції черепно-мозкових нервів. Які системи органів вони 

іннервують. 

26. Пам’ять: суть, особливості та значення. Фізіологічний механізм 

дії пам’яті. 

27. Увага: суть, особливості та значення. Фізіологічний механізм 

уваги. 

28. Сприйняття: суть, особливості та значення. Фізіологічний 

механізм сприйняття. 

29. Емоції: суть, особливості та значення. Фізіологічний механізм 

емоцій. 

30. Поняття свідомості в фізіології. Природа свідомості. 

Самосвідомість.  

31. Гігієна розумової праці. Режим дня школяра. Вікові особливості 

адаптацій до навчального навантаження. Профілактика нервово – психічних 

зрушень. 

32. Біоритми. Хронобіологія як наука про біологічні ритми та її 

зв’язок з іншими науками. Класифікація біоритмів в залежності від їх дії на 

організм людини та фізіологічних процесів.   

33. Характеристика ритмічних процесів в організмі.  Біоритми і 

режим роботи та відпочинку. Десинхроноз та його вплив на організм. 

34. Стрес. Дистрес. Психофізіологічний стан організму людини, його 

функціональне значення. Негативний вплив стресових факторів на організм 

людини. Дії стрес-факторів на організм. 

 

 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

1. Періодизація та характеристика періодів найдавнішого минулого 

України. 

2. Палеоліт в Україні: поява, розселення та заняття первісних 

людей. 

3. Мезоліт на території України: розселення та заняття стародавніх 

людей. 

4. Українські землі в період неоліту. Неолітична революція. 

5. Племена Трипільської культури на території України: етапи 

еволюції та їх характеристика. 



6. Землеробські і скотарські народи доби бронзи на території 

України. 

7. Кіммерійці й таври на території України в давнину. 

8. Скіфи на території України. 

9. Сармати на теренах України. 

10. Давньогрецькі міста-колонії Північного Причорномор’я. 

11. Боспорське царство. 

12. Римський період в історії Північного Причорномор’я. 

13. Слов’яни напередодні Великого переселення народів. 

14. Слов’яни доби Великого переселення народів. 

15. Германські племена на території України у ІІ – ІV століттях н.е. 

16. Готи та гуни на теренах України. 

17. Розселення слов’ян у Східній Європі. Полянське князівство Кия. 

18. Союзи слов’янських племен у Подніпров’ї VІІ – початку ІХ 

століть. 

19. Київська Русь за князювання Діра та Аскольда. 

20. Київська Русь за князювання Олега та Ігоря. 

21. Київська Русь за доби княгині Ольги. 

22. Київська Русь за князювання Святослава Ігоревича. 

23. Київська Русь за князювання Володимира Великого 

Святославича. 

24. Міжусобна боротьба між синами Володимира Великого. 

25. Київська Русь за правління великого князя Ярослава Мудрого. 

26. Соціальний устрій та господарське життя дохристиянської 

Київської Русі. 

27. Соціальний лад та господарське життя народів Київської Русі 

християнської доби. 

28. Міста і міське життя у Київській Русі ІХ – Х століть. 

29. Київська держава за синів Ярослава Мудрого. 

30. Любецький з’їзд давньоруських князів і його значення. 

31. Володимир Мономах та його княжіння на Русі. 

32. Правління Мстислава Володимировича (Мономаховича). 

33. Політична роздробленість Київської Русі у ХІІ – першій половині 

ХІІІ століть. 

34. Культура, освіта та церква у Київській Русі Х – ХІ століть. 

35. Політичний і соціально-економічний розвиток Чернігівського 

князівства середини XII — першої половини XIIІ ст.  

36. Боротьба населення Південної та Південно-Західної Русі проти 

монголо-татар. 

37. Утворення Галицько-Волинської держави (друга половина ХІІ – 

початок ХІІІ ст.). 

38. Данило Романович Галицький і Галицько-Волинська держава. 

39. Українські землі у складі Великого князівства Литовського, 

Руського і Жемайтійського (ХІV століття). 

40. Польська експансія на українські землі у ХІV столітті. 



41. Політика великого князя литовського Вітовта щодо українських 

земель. 

42. Політичне становище українських земель після Кревської унії (до 

ліквідації Тевтонського ордену). 

43. Українські землі у складі Угорщини, Османської імперії у ХІV – 

ХV століттях. 

44. Московсько-литовські війни XV—початку XVI ст. 

45. Соціальний устрій та господарське життя в Україні в ХІV – ХV 

століттях. 

46. Культурне й церковне життя у другій половині XIV ст.—XV ст. 

47. Поширення Магдебурзького права в українських землях XIV ст.—

XVІ ст. 

48. Соціальний устрій та господарське життя в Україні в ХVІ 

століттях. 

49. Люблінська унія та її вплив на життя українського народу. 

50. Виникнення українського козацтва і заснування Запорізької Січі. 

51. Перші козацькі повстання 90-х років XVI ст. 

52. Нова доба в історії України: хронологічні рамки та загальна 

характеристика. 

53. Реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні другої 

половини XVI ст. – початку XVIІ ст. 

54. Церква в Україні кінця ХVІ – першої третини ХVІІ століть. 

55. Боротьба українського козацтва з турецько-татарською загрозою 

у першій десятиліття XVIІ ст. 

56. Козацько-селянські рухи 20—30-х рр. XVII ст. 

57. Освіта і наука України у XVI — першій половині XVII ст. 

58. Передумови та початок Національно-визвольної війни під 

проводом Б. Хмельницького. 

59. Розгортання національно-визвольної боротьби в Україні 1648—

1649 рр. 

60. Утворення Української козацької держави — Гетьманщини. 

61. Воєнно-політичні події в Україні 1650—1653 рр. 

62. Українсько-московський договір 1654 р. Продовження 

Національно-визвольної війни в 1654—1657 рр. 

63. Україна в роки правління гетьмана І. Виговського. 

64. Становище України після смерті Б. Хмельницького. 

Гетьманування І.Виговського та Ю. Хмельницького. 

65. Територіальний розкол Гетьманщини на Правобережну та 

Лівобережну. Гетьманування П. Тетері й І. Брюховецького. 

66. Гетьман П. Дорошенко та його боротьба за об’єднання 

Гетьманщини. 

67. Діяльність гетьманів Д. Многогрішного та І. Самойловича на 

Лівобережній Україні. 

68. Правобережна та Лівобережна Гетьманщини в 60—80-х рр. XVII 

ст. 



69. Запорізька Січ в останній третині ХVІІ століття. 

70. Лівобережна Гетьманщини в останній третині ХVІІ століття. 

71. Слобідська Україна в другій половині XVII ст. 

72. Україна доби Північної війни. 

73. Поступове обмеження автономії Гетьманщини у ХVІІІ столітті та 

її ліквідація. 

74. Нова Січ та її значення для українського народу. 

75. Соціально-політичне та економічне становище в Галичині, на 

Буковині та Закарпатті у ХVІІІ ст. 

76. Національно-визвольна і антикріпосницька боротьба в Україні в 

середині та у другій половині XVIII ст. 

77. Поділи Речі Посполитої у ХVІІІ столітті та Україна. 

78. Участь Росії у війнах ХVІІІ століття проти Османської імперії. 

Завоювання Північного Причорномор’я та колонізація цих земель. 

79. Основні особливості розвитку української культури XVIII ст. 

80. Загальна характеристика становища українських земель 

наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ століть. 

81. Українські землі у складі Російської імперії: адміністративно-

територіальний устрій та регіональний поділ наприкінці ХVІІІ – першої 

половини ХІХ ст. 

82. Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської 

імперії: адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ. 

83. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин 

наприкінці ХVІІІ – першої половини ХІХ століть. 

84. Занепад кріпосницьких та зародження буржуазних відносин в 

Україні першої половини ХІХ століття. 

85. Україна в програмних документах декабристів. 

86. Польське повстання 1830—1831 рр. і Україна. 

87. Особливості промислового перевороту в Україні другої третини 

ХІХ століття. 

88. Антикріпосницька боротьба трудящих в Україні першої 

половини та середини ХІХ століття. 

89. Суспільно-політичний рух у Наддніпрянські Україні кінця ХVІІІ 

– першої половини ХІХ століть. 

90. Український визвольний рух на Наддніпрянщині першої 

половини ХІХ століття. 

91. Соціально-економічне становище українських земель у складі 

Австрійської імперії кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століть. 

92. Антифеодальні рухи українства під владою Австрійської монархії 

кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століть. 

93. Українське національне відродження в західноукраїнських 

землях наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ століть. 

94. Революція 1848 – 1849 років в Австрійській імперії та 

український національно-визвольний рух. 



95. Українська культура в першій половині ХІХ століття: 

особливості розвитку. 

96. Кримська війна та її наслідки для України. 

97. Скасування кріпацтва в Наддніпрянські Україні та земельна 

реформа 1861 – 1881 років. 

98. Реформи державного і місцевого управління в Наддніпрянській 

Україні 1860-х – 1870-х років. 

99. Економічний розвиток Наддніпрянської України другої половини 

ХІХ століття. 

100. Економічний розвиток українських земель у складі Австро-

Угорщини другої половини ХІХ століття. 

101. Національно-визвольний рух в Наддніпрянській Україні другої 

половини ХІХ століття. 

102. Формування українських політичних партій на Галичині і 

Буковині та їх боротьба за інтереси українства в другій половині ХІХ 

століття. 

103. Розвиток сільського господарства в Україні другої половини ХІХ 

століття. 

104. Індустріалізація в Україні другої половини ХІХ століття: загальне 

та особливе. 

105. Революційне народництво в Україні другої половини ХІХ 

століття. 

106. Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських 

землях у другій половині ХІХ століття. 

107. Революційні рухи в Наддніпрянській Україні другої половини 

ХІХ століття. 

108. Український національно-визвольний рух в Наддніпрянській 

Україні другої половини ХІХ століття. 

109. Польський визвольний рух в Україні другої половини ХІХ 

століття та його вплив на українство. 

110. Українська культура в другій половині ХІХ століття. 

111. Українська культура і духовне життя на початку ХХ століття в 

Австрійській Україні. 

112. Економічна криза 1900 – 1903 років та українське суспільство. 

113. Загальноросійський визвольний рух в Наддніпрянській Україні 

1900 – 1904 років. 

114. Розвиток українського національного руху в Наддніпрянській 

Україні 1900 – 1904 років. 

115. Економічне становище українства в Австро-Угорщині 1900 – 

1914 років. 

116. Україна в умовах революції 1905 – 1907 рр.: економіка, соціальні 

відносини, політична боротьба. 

117. Наддніпрянська Україна 1907 – 1914 років: економіка, соціальні 

відносини, політичне життя. 



118. Наростання національного руху в західноукраїнських землях 

1900 – 1914 років. 

119. Національна політика самодержавства в Україні 1900 – 1917 рр. 

120. Вплив промислової індустріалізації на українську культуру 

початку ХХ століття. 

121. Україна на початковому етапі Першої світової війни (серпень – 

грудень 1914 року). 

122. Російській окупаційний режим у Галичині і Буковині. 1914 р. – 

початок 1917 р. 

123. Воєнні дії на території України у 1915 – 1916 роках. 

124. Влив Першої світової війни на економіку і етносоціальну 

структуру українського суспільства. 

125. Причини, характер і рушійні сили Української революції 1917 – 

1918 років. 

126. Розвиток Української революції протягом березня – червня 1917 

р. 

127. Наростання політичної боротьби в Україні у липні - жовтні 1917 

р. 

128. Проголошення УНР та боротьба за владу в Україні протягом 

листопада – середини грудня 1917 року. 

129. Боротьба Директорії УНР з радянської Росією за владу в Україні 

протягом першої половини 1919 року. 

130. Інтервенція Антанти в Україну та її наслідки. 

131. Війна радянської Росії з УНР та проголошення незалежності 

України. 

132. Український Брестський мир та відновлення влади УЦР в 

Україні. 

133. Західноукраїнська Народна Республіка та її доля. 

134. Українська Держава П. Скоропадського. 

135. Боротьба Української Директорії та радянської Росії за владу в 

Україні наприкінці 1918 р. – червні 1919 р. 

136. Воєнно-політичні події в Україні від червня 1919 року до квітня 

1920 року. 

137. Більшовицько-польська війна 1920 року і Україна. 

138. Розгром військ Врангеля на півдні України у 1920 р. 

139. Завершення громадянської війни в Україні (осінь 1920 р. – 

грудень 1921 р.). 

140. Внутрішнє і міжнародне становище, державний статус України в 

1921—1922 рр. 

141. Радянська Україна доби нової економічної політики. 

142. Культура і духовне життя радянської України в роки непу. 

143. Сталінська індустріалізація України (1928 – 1938 рр.). 

144. Суцільна колективізація в Україні. 

145. Голодомори в Радянській Україні. 

146. Громадсько-політичне життя в УСРР кінця 1920-х – 1930-ті роки. 



147. Українські землі в складі Польщі між двома світовими війнами. 

148. Українські землі в складі Румунії між світовими війнами. 

149. Закарпаття у складі Чехословаччини: економіка, суспільні 

відносини, політичне життя. 

150. Україна на початку Другої світової війни (вересень 1939 р. – 

червень 1941 р.) 

151. Радянсько-німецькі угоди 1939 р. і західноукраїнські землі. 

152. Захоплення України військами Німеччини та її союзників. 

153. Встановлення фашистського окупаційного режиму в Україні та 

його еволюція (червень 1941 р. – 1944 р.). 

154. Прорадянський Рух Опору в Україні (червень 1941 р. – 1944 р.). 

155. Антирадянський Рух Опору в Україні (червень 1941 р. – 1944 р.). 

156. Вигнання військ фашистського блоку та окупаційної 

адміністрації з України (1943 – 1944 рр.). 

157. Україна в ООН та міжнародних організаціях після Другої світової 

війни. 

158. Україна в період повоєнної відбудови (1945 – 1953 рр.). 

159. Радянізація західних областей України після Другої світової 

війни. 

160. Національно-визвольна боротьба в Західній Україні після Другої 

світової війни. 

161. Україна в першій половині 1950-х років. 

162. Україна в умовах біполярного світу у 50-х — першій половині 

80-х років XX ст. 

163. Вплив науково-технічної революції на життя українського 

суспільства другої половини 1950-х – першої половини 1980-х рр. 

164. Економіка України 1953 – 1964 років. 

165. Суспільно-політичне життя і політична боротьба в Україні 1953 – 

1964 років. 

166. Суперечливі тенденції в розвитку української культури доби 

«відлиги» (1953 – 1964 рр.). 

167. Зародження дисидентського руху в Україні другої половини 

1950-х – першої половини 1960-х років. 

168. Реформування української економіки у другій половині 1950-х – 

на початку 1960-х років. 

169. Політико-ідеологічна криза радянської системи в Україні (1965 – 

1985 рр.). 

170. Життєвий рівень і культура українства 1965 – 1985 років. 

171. Особливості економічного життя українського суспільства в 1965 

– 1985 роках. 

172. Опозиційний рух в Україні 1965 – 1972 рр. 

173. Опозиційний рух в Україні 1972 – 1985 років. 

174. Реформи М. Горбачова в Україні та їх соціально-економічні 

наслідки. 



175. Піднесення визвольного руху в Україні доби здійснення політики 

«перебудови». 

176. Економіка України у 1985 – 1991 роках. 

177. Відновлення незалежності України і розпад СРСР. 

178. Економіка України доби відновленої незалежності (1991 – 2013 

рр.). 

179. Етносоціальні зміни в Україні доби відновленої незалежності (1991 

– 2015 рр.). 

180. Політичне життя в Україні доби відновленої незалежності (1991 – 

2015 рр.). 

181. «Конституційний процес» в Україні 1992 – 1996 рр. 

182. Зовнішня політика урядів України доби відновленої незалежності 

(1991 – 2015 рр.). 

183. Політична боротьба навколо «Кримського питання» і 

Чорноморського флоту (1991 – 1997 рр.). 

184. Боротьба за політичну реформу в Україні (2003 – 2005 рр.). 

185. Культурне життя в Україні доби відновленої незалежності (1991 – 

2015 рр.). 

186. Світова економічна криза 2008 – 2010 року в Україні та її 

соціально-політичні наслідки. 

187. Суспільно-політична криза в Україні 2000 – 2001 років та її 

значення для демократизації українського суспільства. 

188. Особливості суспільно-політичного життя в Україні 2010 – 2015 

рр. 

189. Особливості подолання наслідків економічної кризи 2008 – 2010 

рр. в Україні. 

190. Україна в умовах «революції гідності»: економіка, суспільно-

політична боротьба. 

191. Вибори Президента України та нового складу Верховної Ради 

України у 2015 році та їх наслідки. 

192. Протистояння українського суспільства зовнішній агресії Росії 

(весна 2014 р. – весна 2015 р.). 

 

 

 

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА 

 

1. Доведіть, що держава та право є закономірним результатом 

розвитку цивілізації. 

2. Обґрунтуйте роль держави та права як неодмінних атрибутів 

політичної влади. 

3. Охарактеризуйте поняття і види влади. Дайте оцінку призначенню 

державної влади в демократичному суспільстві. 

4. Розкрийте поняття й ознаки держави.  

5. Охарактеризуйте внутрішні і зовнішні функції держави.  



6. Охарактеризуйте основні форми здійснення функцій держави - 

законодавчу, виконавчу, судову. 

7. Наведіть класифікацію держав за їх формою: формою державного 

правління, формою державного устрою, державно-правовим (політичним) 

режимом. 

8. Охарактеризуйте поняття та види форми правління. 

9. Охарактеризуйте поняття та види форми державного устрою. 

10. Охарактеризуйте поняття та види державно-правового 

(політичного) режиму. 

11. Проаналізуйте форму української держави. 

12. Проаналізуйте ознаки та принципи функціонування апарату 

держави. Принцип поділу державної влади. 

13. Охарактеризуйте поняття та види соціальних норм.  

14. Встановіть співвідношення норми права та норми моралі. 

15. Розкрийте поняття та ознаки об’єктивного права.  

16. Обґрунтуйте роль права в реалізації загальносуспільних і класових 

інтересів. 

17. Проаналізуйте джерела (форми) права.  

18. Покажіть співвідношення між правом як суспільним явищем 

(об’єктивним правом), і як конкретним повноваженням особи (суб’єктивним 

правом).  

19. Охарактеризуйте поняття та види норми права. 

20. Охарактеризуйте структуру норми права. 

21. Охарактеризуйте поняття та ознаки правовідносин. 

22. Охарактеризуйте структурні елементи правовідносин (об’єкт, 

суб’єкт, юридичний і фактичний зміст).  

23. Розкрийте поняття системи права. Обґрунтуйте поділ права на 

галузі, правові інститути і правові норми.  

24. Охарактеризуйте поняття та структуру законодавства.  

25. Проаналізуйте спільне та відмінне між правом і законом.  

26. Проаналізуйте спільне та відмінне між нормативно-правовим та 

індивідуально-правовим актом.  

27. Назвіть мету систематизації правових актів. Охарактеризуйте 

кодифікацію та інкорпорацію. 

28. Охарактеризуйте поняття та ознаки правомірної поведінки. 

29. Охарактеризуйте поняття та ознаки правопорушення.  

30. Проаналізуйте причини і види правопорушень. 

31. Назвіть цілі та охарактеризуйте види юридичної відповідальності. 

32. Назвіть підстави юридичної відповідальності. Вкажіть на 

обставини, що виключають юридичну відповідальність (необхідна оборона 

та інші). 

33. Обґрунтуйте поняття та ознаки правової держави. Назвіть основні 

напрями формування правової держави в Україні. 

34. Обґрунтуйте основні заходи щодо зміцнення законності і посилення 

охорони правопорядку.  



35. Охарактеризуйте суспільну владу і соціальні норми за 

первіснообщинного ладу.  

36. Наведіть погляди науковців на походження держави та права 

(патріархальна, теологічна, договірна та інші теорії).  

37. Наведіть найголовніші риси держави і права різних історичних епох 

(суспільно-економічних формацій). 

38. Наведіть хронологічний перелік держав, які існували на території 

сучасної України. 

39. Охарактеризуйте правові пам’ятки як важливий елемент 

національної культури. 

40. Встановіть єдність і відмінність понять «людина», «особа», 

«громадянин». 

41. Охарактеризуйте класифікацію прав й свобод людини та 

громадянина  

42. Охарактеризуйте поняття та структуру правового статусу людини і 

громадянина. Проаналізуйте спільне та відмінне між громадянством та 

підданством, іноземцем, біпатридом та апатридом. 

43. Розкрийте поняття природних права людини. Наведіть сучасні 

міжнародно-правові стандарти в галузі прав людини. 

44. Проаналізуйте класифікацію конституційних прав. Обґрунтуйте 

співвідношення понять «права» і «обов’язки».  

45. Проаналізуйте громадянські (особисті) права і свободи. 

46. Проаналізуйте конституційні соціальні права в Україні. 

47. Проаналізуйте конституційні економічні права в Україні. 

48. Проаналізуйте конституційні політичні права в Україні. 

49. Проаналізуйте конституційні культурні права в Україні.  

50. Проаналізуйте конституційні обов’язки людини і громадянина в 

Україні. 

51. Охарактеризуйте Конституцію України – Основний Закон держави. 

52. Охарактеризуйте конституційне право як галузь права.  

53. Охарактеризуйте принципи участі України в міждержавних 

об’єднаннях (співдружностях).  

54. Охарактеризуйте атрибути держави: державну символіку, правовий 

статус державної мови.  

55. Проаналізуйте засади територіального устрою України. Назвіть 

систему адміністративно-територіального устрою України. 

56. Розкрийте поняття національного суверенітету. Проаналізуйте 

Декларацію прав національностей України. 

57. Охарактеризуйте поняття та форми здійснення народного 

суверенітету.  

58. Проаналізуйте основи правового статусу народних депутатів.  

59. Розкрийте зміст принципів виборчого права. 

60. Назвіть та охарактеризуйте види виборчих систем.  

61. Проаналізуйте основи виборчого права в Україні.  



62. Розкрийте зміст поняття та охарактеризуйте систему органів 

державної влади України. 

63. Охарактеризуйте основні завдання законодавчої влади.  

64. Охарактеризуйте правовий статус та розкрийте компетенцію 

Верховної Ради України. 

65. Дайте правову оцінку структурним органам, посадовим особам та 

апарату Верховної Ради.  

66. Дайте загальноправову характеристику Регламенту Верховної Ради 

України.  

67. Проаналізуйте конституційно-правові основи законодавчого та 

бюджетного процесу в Україні. Назвіть суб’єктів права законодавчої 

ініціативи.  

68. Проаналізуйте правовий статус Президента України, розкрийте 

його компетенцію.  

69. Розкрийте порядок і умови обрання та припинення повноважень 

Президента України. 

70. Охарактеризуйте правовий статус і компетенцію Ради національної 

безпеки і оборони України. 

71. Охарактеризуйте правовий статус і компетенція Кабінету Міністрів 

України.  

72. Дайте загальноправову характеристику міністерству та іншим 

центральним органам державної виконавчої влади. 

73. Охарактеризуйте систему органів місцевого самоврядування.  

74. Проаналізуйте завдання судової влади.  

75. Проаналізуйте основні принципи судоустрою. 

76. Охарактеризуйте конституційний суд як єдиний орган 

конституційної юрисдикції в Україні  

77. Охарактеризуйте систему судів загальної юрисдикції. 

78. Охарактеризуйте правовий статус і компетенція Вищої Ради 

юстиції. 

79. Охарактеризуйте систему правоохоронних органів в Україні, їх 

основне призначення.  

80. Охарактеризуйте правовий статус і компетенція Генеральної 

прокуратури. 

81. Охарактеризуйте завдання органів внутрішніх справ (міліції).  

82. Охарактеризуйте правовий статус і компетенцію Служби безпеки 

України.  

83. Проаналізуйте особливості компетенції органів юстиції, митних, 

прикордонних, податкових та інших органів та спеціальних служб.  

84. Адвокатура та її роль в охороні прав і законних інтересів громадян 

та юридичних осіб. 

85. Розкрийте поняття оперативно-розшукової діяльності та слідства. 

86. Охарактеризуйте поняття та проаналізуйте систему цивільного 

права як галузі права. 



87. Розкрийте поняття та дайте загальну характеристику елементів 

цивільних правовідносин. 

88. Охарактеризуйте цивільно-правові правочини: поняття, види, 

порядок укладання та припинення. 

89. Охарактеризуйте предмет та систему авторського права України. 

90. Розкрийте поняття та види цивільно-правової відповідальності. 

Назвіть підстави звільнення від відповідальності. 

91. Охарактеризуйте житлове право як галузь права. 

92. Дайте правову оцінку договору найму жилого приміщення.  

93. Дайте загальну характеристику Земельному кодексу України.  

94. Дайте загальну характеристику законодавству про сім’ю і шлюб. 

95. Дайте загальну характеристику Кодексу законів про працю.  

96. Розкрийте поняття, охарактеризуйте сторони та зміст трудового 

договору.  

97. Розкрийте особливості матеріальної та дисциплінарної 

відповідальності. 

98. Розкрийте поняття підприємницької діяльності. Проаналізуйте 

основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності. 

99. Розкрийте поняття та охарактеризуйте систему адміністративного 

права як галузі права. 

100. Розкрийте поняття та види адміністративного правопорушення. 

101. Проаналізуйте адміністративні стягнення й інші види 

адміністративного примусу. 

102. Розкрийте поняття та охарактеризуйте систему кримінального 

права як галузі права. 

103. Розрийте поняття та охарактеризуйте види злочину. 

104. Охарактеризуйте цілі та види кримінального покарання. 

 

 

 

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 

 

1. Предмет і методологія теорії держави та права. 

2. Функції теорії держави та права. 

3. Система юридичних наук і місце в них теорії держави та права. 

4. Значення вивчення ТДП для підготовки юристів. 

5. Поняття та ознаки права. 

6. Поняття та ознаки держави. 

7. Право і держава: аспекти співвідношення. 

8. Теорії походження держави 

9. Причини походження держави. 

10. Поняття та структура суб’єктивного права. 

11. Політична система суспільства: поняття, основні функції та 

елементи. 

12. Місце і роль держави в політичній системі України. 



13. Поняття та класифікація функцій держави. 

14. Внутрішні функції держави: поняття і зміст. 

15. Зовнішні функції держави: поняття та зміст. 

16. Форми і методи здійснення функцій держави. 

17. Функції української держави на сучасному етапі. 

18. Поняття та елементи форми держави. 

19. Поняття та види форми правління. 

20. Поняття та види форми державного устрою. 

21. Поняття та види державно-правового режиму. 

22. Особливості елементів форм Української держави. 

23. Механізм держави як система державних організацій. 

24. Поняття та структура державного апарату України. 

25. Теорія розподілу влади: історія та основні положення. 

26. Принципи організації та функціонування апарату держави. 

27. Поняття та ознаки органів держави. 

28. Види органів держави. 

29. Механізм сучасної української держави. 

30. Поняття та ознаки правової держави. 

31. Громадянське суспільство: поняття, ознаки. 

32. Аспекти взаємодії правової держави та громадянського суспільства. 

33. Поняття та види державної дисципліни. 

34. Дисципліна: поняття, види. 

35. Суб’єктивне право: поняття, структура. 

36. Поняття предмету та методу правового регулювання. 

37. Поняття права та його соціальна цінність. 

38. Принципи права та їх характеристика. 

39. Поняття та види функцій права. 

40. Характеристика спеціально-юридичних функцій права. 

41. Поняття системи права. 

42. Основні елементи системи права і їх характеристика. 

43. Поняття і зміст системи законодавства. 

44. Місце та роль Основного Закону в системі законодавства.  

45. Поняття і види систематизації нормативно-правових актів. 

46. Поняття і види соціальних норм, їх основні властивості. 

47. Види норм права. 

48. Структура норм права. 

49. Норма права і стаття нормативно-правового акту. 

50. Співвідношення і взаємодія норм права з іншими соціальними 

нормами. 

51. Суб’єкти та види правотворчості. 

52. Принципи правотворчості. 

53. Стадії правотворчості. 

54. Поняття і види форм /джерел/ права. 

55. Нормативно-правовий акт як основна форма (джерело) права 

України. 



56. Види нормативно-правових актів. 

57. Закон та його види. 

58. Підзаконний нормативно-правовий акт: поняття, види. 

59. Дія нормативно-правових актів у просторі та по колу осіб. 

60. Дія нормативно-правових актів у часі. Зворотна дія закону. 

61. Поняття та форми реалізації норм права. 

62. Колізії в законодавстві: поняття, види. 

63. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації. 

64. Стадії застосування норм права. 

65. Способи тлумачення норм права. 

66. Поняття і види тлумачення норм права. 

67. Офіційне та неофіційне тлумачення норм права. 

68. Тлумачення норм права за обсягом. 

69. Прогалини в законодавстві і шляхи їх усунення. 

70. Тлумачення норм права, що здійснюється юристами.  

71. Акти застосування норм права: поняття, ознаки. 

72. Вимоги правильного застосування норм права. 

73. Поняття і основні ознаки правовідносин. 

74. Види правовідносин і критерії їх класифікації. 

75. Склад правовідносин. 

76. Зміст правовідносин. 

77. Поняття і види об’єктів правовідносин. 

78. Поняття та види суб’єктів права. 

79. Поняття та класифікація юридичних фактів. 

80. Правосуб’єктність: поняття, структура. 

81. Види правової поведінки. 

82. Зловживання правом як вид правової поведінки. 

83. Правова поведінка: поняття та ознаки. 

84. Поняття та ознаки правомірної поведінки. 

85. Види правомірної поведінки. 

86. Правопорушення: поняття, ознаки. 

87. Види правопорушення. 

88. Склад правопорушень. 

89. Поняття та ознаки юридичної відповідальності. 

90. Підстави притягнення та звільнення від юридичної 

відповідальності. 

91. Види юридичної відповідальності. 

92. Принципи та функції юридичної відповідальності. 

93. Гарантії законності. 

94. Поняття та принципи законності. 

95. Поняття та співвідношення суспільного порядку і правопорядку. 

96. Поняття і структура правосвідомості. 

97. Правова культура: поняття і структура. 

98. Правове регулювання як різновид правового впливу на суспільні 

відносини. 



99. Предмет та методи правового регулювання. 

100. Стадії процесу правового регулювання. 

101. Поняття механізму правового регулювання та його структура. 

102. Поняття та елементи правового статусу особи. 

103. Порівняльне правознавство: поняття, історія формування, 

сучасний стан. 

104. Правова сім’я: поняття, критерії класифікації, види. 

105. Правова система: поняття, структура, співвідношення з системою 

права. 

 

 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 

 

1. Бандитизм (ст. 257 КК). Відмінність цього злочину від створення 

злочинної організації. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 

23 грудня 2005 р. № 13 ―Про практику розгляду судами кримінальних справ 

про злочини, вчиненими стійкими злочинними об’єднаннями‖. 

2. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 

ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або 

збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної 

лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів (ст. 199 

КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 6 

―Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або 

збут підроблених грошей чи цінних паперів‖. 

3. Види складів злочинів. 

4. Вимагання (ст. 189 КК). Відмінність вимагання від розбою. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 

―Про судову практику у справах про злочини проти власності‖. 

5. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК). 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 р. № 2 

―Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення 

неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність‖. 

6. Грабіж (ст. 186 КК). Відмінність грабежу від розбою. Постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 ―Про 

судову практику у справах про злочини проти власності‖. 

7. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди службовою особою (ст. 368 КК). Постанова Пленуму Верховного 

Суду України від 26 квітня 2002 р. № 5 ―Про судову практику у справах про 

хабарництво‖. 

8. Державна зрада (ст. 111 КК). Відмінність від шпигунства. 

Закон України від 19 червня 2003 р. ―Про основи національної безпеки 

України‖. 

9. Добровільна відмова при незакінченому злочині. 



10. Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або 

тримання під вартою (ст. 371 КК). Конституційні положення щодо захисту 

свободи та особистої недоторканності людини. 

11. Залишення в небезпеці (ст. 135 КК). Відмінність від ненадання 

допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. 

12. Зґвалтування (ст. 152 КК). Відмінність від насильницького 

задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 5 ―Про судову практику 

у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості 

особи‖. 

13. Злочин: поняття, ознаки та їх зміст. 

14. Класифікація злочинів та її практичне значення. 

15. Контрабанда (ст. 201 КК).  

16. Крадіжка (ст. 185 КК). Відмінність крадіжки від грабежу. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 

―Про судову практику у справах про злочини проти власності‖. 

17. Кримінальна відповідальність: поняття та види. Співвідношення 

понять ―кримінальна відповідальність‖ та ―покарання‖. 

18. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом 

(ст. 209 КК).  

19. Множинність злочинів: поняття та види. Відмінність множинності 

злочинів від одиничних злочинів. Постанова Пленуму Верховного Суду 

України від 4 червня 2010 р. № 7 ―Про практику застосування судами 

кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів 

та їх правові наслідки‖. 

20. Найманство (ст. 447 КК). Міжнародна конвенція про боротьбу 

з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців 

(ратифікована Україною 14 липня 1993 р.). 

21. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів (ст. 307 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 

26 квітня 2002 р. № 4 ―Про судову практику в справах про злочини у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або  

прекурсорів‖. 

22. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або 

вибуховими речовинами (ст. 263 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду 

України від 26 квітня 2002 р. № 3 ―Про судову практику в справах про 

викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, 

вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами‖. 

23. Об’єкт злочину: поняття, ознаки. Класифікація об’єктів злочину. 

24. Обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання. 

25. Незаконне збагачення (ст. 368-2 КК).  

26. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, 

державному виконавцю, члену громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, 



уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ст. 342 КК). 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 червня 1992 р. № 8 

―Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за 

посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників 

правоохоронних органів‖. 

27. Осудність як ознака суб’єкта злочину. 

28. Перевищення влади або службових повноважень працівником 

правоохоронного органу (ст. 365 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду 

України від 26 грудня 2003 року № 15 ―Про судову практику у справах про 

перевищення влади або службових повноважень‖. 

29. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати 

участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи 

діяльності офіційного спостерігача (ст. 157 КК). 

30. Повторність злочинів. Відмінність повторності від рецидиву 

злочинів. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 р. 

№ 7 ―Про практику застосування судами кримінального законодавства про 

повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки‖. 

31. Поняття співучасті та її ознаки. 

32. Поняття та види помилок у кримінальному праві. 

33. Поняття та види причетності до злочину. Відмінність причетності 

до злочину від співучасті в злочині. 

34. Поняття та мета покарання. Система покарань та її кримінально-

правове значення. 

35. Поняття, ознаки та значення об’єктивної сторони складу злочину. 

36. Поняття, ознаки та значення суб’єктивної сторони складу злочину. 

37. Поняття, предмет, метод і джерела кримінального права України. 

Конституція України як концептуальне джерело кримінального права. 

38. Попередня злочинна діяльність: поняття та види. 

39. Порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК). 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року № 7 

―Про практику застосування судами України законодавства у справах 

злочини проти безпеки виробництва‖. 

40. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 

транспорту особами, які керують транспортними засобами (ст. 286 КК). 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 14 

―Про практику застосування судами України законодавства у справах про 

деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а 

також про адміністративні правопорушення на транспорті‖. 

41. Примусові заходи виховного характеру: поняття та види, порядок 

застосування. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 

2006 р. № 2 ―Про практику розгляду судами справ про застосування 

примусових заходів виховного характеру‖. 

42. Примушування давати показання (ст. 373 КК). Конституційні 

положення щодо забезпечення доведеності вини у вчиненні злочину. 



43. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових 

зобов’язань (ст. 355 КК). Відмінність від вимагання. Постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 ―Про судову 

практику у справах про злочини проти власності‖. 

44. Принципи кримінального права. 

45. Причинний зв’язок як ознака об’єктивної сторони. 

46. Розбій (ст. 187 КК). Відмінність розбою від бандитизму. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 

―Про судову практику у справах про злочини проти власності‖. 

47. Розголошення державної таємниці (ст. 328 КК). Закон України 

―Про державну таємницю‖ від 21 січня 1994 р. 

48. Склад злочину: поняття, елементи та ознаки. Співвідношення 

понять ―злочин‖ та ―склад злочину‖. 

49. Специфічні прояви співучасті. 

50. Сукупність злочинів. Правові наслідки сукупності злочинів. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 р. № 7 ―Про 

практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, 

сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки‖. 

51. Суспільно небезпечне діяння як ознака об’єктивної сторони. 

52. Суспільно небезпечні наслідки як ознака об’єктивної сторони. 

53. Терористичний акт (ст. 258 КК). Закон України ―Про боротьбу з 

тероризмом‖ від 20 березня 2003 р. 

54. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність: поняття та 

види. 

55. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини 

(ст. 149 КК). Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми і 

експлуатацією проституції третіми особами від 21 березня 1949 р. 

56. Умисне вбивство (ст. 115 КК). Постанова Пленуму Верховного 

Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2 ―Про судову практику в справах про 

злочини проти життя  та здоров’я особи‖. 

57. Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК). Відмінність 

умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть 

потерпілого, від умисного вбивства. Постанова Пленуму Верховного Суду 

України від 7 лютого 2003 р. № 2 ―Про судову практику в справах про 

злочини проти життя та здоров’я особи‖. 

58. Умисні вбивства при пом’якшуючих обставинах (ст. 116, 117, 

118 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. 

№ 2 ―Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я 

особи‖. 

59. Умови правомірності затримання особи, що вчинила злочин. 

60. Умови правомірності крайньої необхідності. Відмінність крайньої 

необхідності від необхідної оборони. 

61. Умови правомірності необхідної оборони. Постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 1 ―Про судову практику в 

справах про необхідну оборону‖. 



62. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) 

(ст. 212 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 

2004 р. № 15 ―Про деякі питання застосування законодавства про 

відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових 

платежів‖. 

63. Форми співучасті. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за 

попередньою змовою, організованою групою, злочинною організацією. 

64. Функції кримінального права. 

65. Функції складу злочину. 

66. Хуліганство (ст. 296 КК). Відмінність від групового порушення 

громадського порядку та від масових заворушень. Постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 10 ―Про судову практику в 

справах про хуліганство‖. 

67. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі.  

68. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. Указ 

Президента України № 503/97 від 10 червня 1997 року ―Про порядок 

офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними 

чинності‖. 

69. Шахрайство (ст. 190 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду 

України від 6 листопада 2009 р. № 10 ―Про судову практику у справах про 

злочини проти власності‖. 

70. Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК). Постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. № 3 ―Про практику 

застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у 

сфері господарської діяльності‖. 

71. Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи 

повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж 

території або державного кордону України (ст. 110-2 КК). 

72. Спеціальна конфіскація. Випадки застосування спеціальної 

конфіскації. 

73. Амністія та помилування: проблемні питання. 

74. Катування (ст. 127 КК). Відмінність від побоїв та мордування. 

75. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади (ст. 109 КК). 

Конституційні положення щодо основних засад життєдіяльності суспільства, 

держави й людини в Україні. 

76. Звільнення від кримінальної відповідальності: логіка побудови 

підстав та їх узгодженість. 

77. Кримінальна відповідальність: спірні питання теорії. Гуманізація 

кримінальної відповідальності. 

78. Особливості кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх: проблемні питання. 

79. Проблеми кримінально-правового захисту статевої свободи та 

статевої недоторканності особи. 



80. Проблеми кримінальної відповідальності за злочини у сфері 

використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. 

81. Проблеми Загальної частини Кримінального кодексу України та 

шляхи їх розв’язання. 

82. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

83. Проблеми Особливої частини Кримінального кодексу України та 

шляхи їх розв’язання. 

84. Проблеми кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у 

складі організованої групи та злочинної організації. 

85. Проблеми об’єкта і предмета злочину в кримінальному праві. 

86. Проблеми обмеженої осудності в кримінальному праві. 

87. Проблемні питання відповідальності за захоплення заручників за 

КК України. 

88. Проблемні питання щодо змісту поняття ―службова особа‖ у 

кримінальному праві. 

89. Проблемні питання кваліфікації злочинів проти власності. 

90. Проблемні питання кримінальної відповідальності за злочини у 

сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг. 

91. Проблемні питання кримінальної відповідальності за злочини, що 

порушують законодавство про працю. 

92. Проблемні питання кримінальної відповідальності за злочини 

проти правосуддя. 

93. Проблемні питання кримінально-правових санкцій. 

94. Проблемні питання кримінально-правової охорони виборчих прав 

громадян та права на участь у референдумі. 

95. Спірні питання щодо необережності в теорії кримінально права. 

96. Теоретичні проблеми суб’єкта злочину. 

97. Теоретичні та практичні проблеми поняття ―злочин‖ у 

кримінальному праві України.  

98. Хуліганство (ст. 296 КК). Відмінність від групового порушення 

громадського порядку та від масових заворушень. Постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 10 ―Про судову практику в 

справах про хуліганство‖. 

99. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди службовою особою (ст. 368 КК). Постанова Пленуму Верховного 

Суду України від 26 квітня 2002 р. № 5 ―Про судову практику у справах про 

хабарництво‖. 

100. Корупційні злочини: поняття, види наслідки їх вчинення та 

загальна кримінально-правова характеристика. 

 

 

 



КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

 

1. Поняття та завдання кримінального процесу України. 

2. Джерела кримінального процесуального права України. 

3. Кримінальний процесуальний закон України та межі його дії. 

4. Кримінальні процесуальні функції, їх види та характеристика. 

5. Поняття стадій кримінального процесу, їх система, зміст і завдання. 

6. Кримінальна процесуальна форма та її значення. Уніфікація та 

диференціація кримінальної процесуальної форми. 

7. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини. 

8. Засада мови, якою здійснюється кримінальне провадження. 

9. Засада гласності у кримінальному процесі. 

10. Змагальність і диспозитивність у кримінальному процесі. 

11. Недоторканність житла чи іншого володіння особи, невтручання у 

приватне життя, таємниця спілкування. 

12. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність у 

кримінальному провадженні. 

13. Забезпечення права на захист. 

14. Публічність як засада кримінального провадження. 

15. Розумні строки як засада кримінального провадження. 

16. Суд (суддя) у кримінальному процесі. 

17. Прокурор у кримінальному процесі. Процесуальне керівництво 

досудовим розслідуванням. 

18. Слідчий та його процесуальне становище. Керівник органу 

досудового розслідування. 

19. Підозрюваний і його процесуальне становище. 

20. Захисник, його права та обов’язки у кримінальному процесі. 

Залучення захисника. Обов’язкова участь захисника. 

21. Потерпілий і його представник, їх повноваження. 

22. Свідок у кримінальному провадженні. Права та обов’язки свідка. 

Особи, які не можуть бути допитані як свідки. 

23. Експерт і спеціаліст у кримінальному процесі, їх права та обов’язки. 

24. Доказування, його поняття та значення у кримінальному 

провадженні. 

25. Предмет та межі доказування у кримінальному провадженні. 

26. Суб’єкти доказування у кримінальному процесі, їх класифікація. 

27. Поняття доказів та їх класифікація. 

28. Способи збирання доказів у кримінальному процесі. 

29. Оцінка доказів, її відмінність від перевірки. 

30. Недопустимість доказів. 

31. Показання як джерело доказів, особливості їх оцінки. 

32. Висновок експерта. Види експертиз за процесуальною ознакою. 

33. Речові докази у кримінальному провадженні. 

34. Документи як джерело доказів. 



35. Зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про 

них. 

36. Фіксування кримінального провадження. 

37. Процесуальні строки і витрати. 

38. Відшкодування (компенсація) шкоди. Цивільний позов у 

кримінальному провадженні. 

39. Заходи забезпечення кримінального провадження: поняття, види, 

загальні правила застосування. 

40. Запобіжні заходи: види, мета, підстави та загальні правила їх 

застосування, зміни чи скасування. 

41. Домашній арешт. 

42. Застава як запобіжний захід. 

43. Тримання під вартою. Строки тримання під вартою та порядок їх 

продовження. 

44. Тимчасовий доступ до речей і документів. 

45. Затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального 

правопорушення. 

46. Тимчасове вилучення майна. 

47. Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження.  

48. Початок досудового розслідування. 

49. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. 

50. Підслідність: поняття, види. 

51. Строки досудового розслідування. Порядок їх продовження. 

52. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків. 

53. Спеціальне досудове розслідування. 

54. Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій. 

55. Загальні процесуальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) 

дій. 

56. Допит: види, порядок проведення. Проведення допиту у режимі 

відеоконференції під час досудового розслідування. 

57. Пред’явлення для впізнання: види, підстави та порядок проведення. 

58. Обшук: види, підстави та порядок проведення. 

59. Огляд: види, підстави та порядок проведення. 

60. Слідчий експеримент. 

61. Освідування особи. 

62. Проведення експертизи у кримінальному провадженні. Отримання 

зразків для експертизи. 

63. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії. 

64. Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру. 

65. Порядок повідомлення про підозру, зміна повідомлення про 

підозру. 

66. Зупинення та відновлення досудового розслідування. 

67. Форми закінчення досудового розслідування. 

68. Закриття кримінального провадження: підстави та процесуальний 

порядок. 



69. Порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

70. Звернення до суду з обвинувальним актом. 

71. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового 

розслідування чи прокурора під час досудового розслідування. 

72. Підготовче провадження. 

73. Судовий розгляд: етапи, загальні положення. 

74. Судове провадження з перегляду судових рішень: загальна 

характеристика. 

75. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 

76. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. 

77. Кримінальне провадження на підставі угод. 

78. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

79. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 

80. Обсяг та види міжнародного співробітництва під час кримінального 

провадження. 

81. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення 

(екстрадиція). 

 

 

 

КРИМІНАЛІСТИКА 

 

1. Предмет криміналістики. Закономірності об’єктивної дійсності, що 

вивчаються криміналістикою. 

2. Поняття, завдання та види кримінальної реєстрації. Наукові і правові 

засади криміналістичного обліку. 

3. Особливості пред'явлення для впізнання осіб, предметів, трупів. 

4. Система криміналістики. Загальні та окремі завдання 

криміналістики. 

5. Поняття, сутність та види судових експертиз. Система судово-

експертних закладів України. 

6. Особливості початкового етапу розслідування злочинів проти 

безпеки руху та експлуатації транспорту. 

7. Закони розвитку науки криміналістики. 

8. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванню 

вбивств. 

9. Особливості початкового етапу розслідування грабежів. 

10. Місце криміналістики в системі юридичних наук. 

11. Поняття, завдання, значення і види використання спеціальних знань 

у кримінальному судочинстві. 

12. Криміналістична характеристика грабежів. 

13. Види і характеристика методів науки криміналістики. 

14. Поняття і види зразків для порівняльного дослідження, вимоги до 

них. 



15. Особливості початкового етапу розслідування розбійних нападів. 

16. Критерії допустимості спеціальних методів криміналістики у 

кримінальному судочинстві. 

17. Поняття і наукові засади криміналістичної одорології. Завдання і 

можливості використання запахових слідів людини в розкритті та 

розслідуванні злочинів. 

18. Тактика слідчого експерименту. Сутність, значення та підготовка до 

проведення. Фіксація ходу та результатів. 

19. Поняття та наукові засади криміналістичної ідентифікації. 

20. Ідентифікація особи по голосу (фоноскопічна експертиза): сутність, 

коло питань, що вирішуються, особливості підготовки матеріалів для 

призначення експертизи. 

21. Тактика огляду місця події. 

22. Поняття і наукові засади криміналістичної ідентифікації, її значення 

у слідчій, експертній і судовій діяльності. 

23. Метод словесного портрету. Загальні вимоги та методика 

складання. 

24. Поняття тактичних прийомів, їх джерела та класифікація. 

25. Поняття, види та форми криміналістичної ідентифікації. 

26. Огляд місця події: підготовка, учасники, етапи огляду місця події, 

прийоми огляду. 

27. Поняття, сутність і завдання одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб. Підготовка до такого допиту. Тактичні прийоми допиту. 

28. Об’єкти криміналістичної ідентифікації. Процес ідентифікаційного 

дослідження. 

29. Криміналістичне дослідження письма та почерку. Особливості 

підготовки матеріалів до призначення почеркознавчої та авторознавчої 

експертиз. 

30. Можливості та завдання використання допомоги населення у 

боротьбі зі злочинністю. Форми та методи залучення громадян до участі в 

розслідуванні злочинів. 

31. Поняття і сутність криміналістичної діагностики. Наукові засади 

криміналістичної діагностики. 

32. Поняття письмової мови та почерку. Ознаки письмової мови і 

почерку, їх класифікація та ідентифікаційне значення. 

33. Криміналістична характеристика розбійних нападів. 

34. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні 

вбивств. 

35. Види підробки документів. Ознаки зміни тексту документу та 

способи їх виявлення. 

36. Поняття, завдання та об’єкти пред’явлення для впізнання.  

37. Поняття та сутність тактичного рішення слідчого. Умови, що 

визначають прийняття і реалізацію тактичних рішень. 

38. Правила поводження з предметами та документами, що є речовими 

доказами. 



39. Поняття криміналістичної характеристики злочинів. 

Співвідношення криміналістичної характеристики злочинів з кримінально-

правовою та кримінологічною характеристиками. 

40. Техніко-криміналістична експертиза документів: поняття, коло 

питань, що вирішуються, підготовка матеріалів для призначення. 

41. Поняття, сутність, завдання та види огляду. 

42. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій при 

розслідуванні грабежів. 

43. Особливості призначення комісійної і комплексної експертиз. 

44. Поняття криміналістичної тактики, її система та завдання. 

Взаємозв'язок криміналістичної тактики з криміналістичною технікою і 

методикою. 

45. Поняття, функції та елементи криміналістичної характеристики 

злочинів. 

46. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій при 

розслідуванні вбивств. 

47. Особливості окремих видів планування розслідування. 

48. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій при 

розслідуванні розбійних нападів. 

49. Поняття, ознаки та класифікація холодної зброї. 

50. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні 

грабежів. 

51. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні 

розбійних нападів. 

52. Використання науково-технічних засобів при огляді; фіксація 

результатів огляду; зміст та форма протоколу огляду. 

53. Поняття та класифікація криміналістичних версій, етапи їх 

побудови та перевірки. 

54. Криміналістична характеристика вбивств. 

55. Система опису ознак зовнішності людини. Засоби та методи 

фіксації зовнішніх ознак людини. 

56. Поняття і сутність планування розслідування. Принципи 

планування розслідування. 

57. Криміналістична характеристика злочинів проти безпеки руху і 

експлуатації транспорту. 

58. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування 

злочинів проти безпеки руху і експлуатації транспорту. 

59. Поняття, сутність і види пред'явлення для впізнання. Підготовка до 

пред'явлення для впізнання.  

60. Основні елементи криміналістичної характеристики злочинів. 

61. Особливості огляду трупа; значення і використання даних огляду 

трупа для встановлення особи загиблого та з'ясування інших обставин 

розслідуваної справи. 

62. Характеристика основних тактичних прийомів проведення допиту. 



63. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та слідчі 

версії при розслідуванні вбивств. 

64. Особливості виявлення, фіксації та вилучення слідів людини. 

65. Поняття, значення та види допиту. Етапи проведення допиту та їх 

характеристика.  

66. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні 

злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

67. Види та характеристика слідів пострілу. 

68. Особливості тактики обшуку в приміщенні і на місцевості. 

69. Типові слідчі ситуації і напрями розслідування злочинів проти 

безпеки руху і експлуатації транспорту на початковому етапі. 

70. Види та характеристика слідів людини. 

71. Поняття, сутність і види тактичних операцій (комбінацій), їх 

значення і використання у розслідуванні злочинів. 

72. Поняття, джерела, завдання та структура криміналістичної 

методики розслідування. 

73. Підготовка до допиту. Визначення предмету допиту. Прийоми 

встановлення психологічного контакту з допитуваним. 

74. Поняття, сутність та види слідчих ситуацій. Компоненти слідчої 

ситуації. 

75. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій при 

розслідуванні злочинів проти безпеки руху і експлуатації транспорту. 

76. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування 

розбійних нападів. 

77. Поняття, сутність та види освідування. Мета і правила освідування. 

78. Структура видової методики розслідування злочинів. 

79. Особливості застосування судової фотографії для фіксації окремих 

об'єктів: місця події, трупа, живих осіб. 

80. Поняття, завдання та види слідчого експерименту. 

81. Криміналістична характеристика грабежів. 

82. Судова фотографія: види, методи, прийоми. 

83. Поняття, сутність та види обшуку. Підготовка до обшуку. Технічні 

засоби пошуку. 

84. Типові слідчі ситуації, що виникають на початковому етапі 

розслідування вбивств та їх характеристика. 

85. Поняття криміналістичної техніки як розділу науки криміналістики. 

Галузі криміналістичної техніки. 

86. Тактика слідчого експерименту. Сутність, задачі та види. 

87. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та слідчі 

версії при розслідуванні розбійних нападів. 

88. Особистий обшук: підстави, тактичні особливості проведення. 

89. Поняття і завдання освідування особи. Порядок проведення 

освідування особи. Фіксація ходу та результатів освідування особи. 

90. Призначення судових експертиз при розслідуванні злочинів проти 

безпеки руху і експлуатації транспорту. 



АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО 

 

1. Адміністративна відповідальність неповнолітніх  

2. Адміністративна відповідальності військовослужбовців. 

3. Адміністративний арешт. 

4. Адміністративний договір в публічному адмініструванні. 

5. Адміністративний нагляд. 

6. Адміністративні послуги в публічному адмініструванні. 

7. Адміністративно-правовий статус біженців. 

8. Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань. 

9. Адміністративно-правовий статус громадян України. 

10. Адміністративно-правовий статус державних агентств. 

11. Адміністративно-правовий статус державних інспекцій. 

12. Адміністративно-правовий статус державних служб. 

13. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства. 

14. Адміністративно-правовий статус осіб, які потребують тимчасового 

захисту. 

15. Адміністративно-правовий статус особи, яка потребує додаткового 

захисту. 

16. Акти публічної адміністрації. 

17. Апеляційна інстанція в адміністративному судочинстві. 

18. Апеляційні адміністративні суди. 

19. Арешт з утриманням на гауптвахті 

20. Види заходів процесуального примусу. 

21. Види об’єднань громадян та правова основа їх діяльності. 

22. Види органів виконавчої влади. 

23. Види постанов по справі про адміністративний проступок. 

24. Види примусових заходів в публічному адмініструванні. 

25. Види проваджень за Кодексом адміністративного судочинства 

України. 

26. Вищий адміністративний суд України. 

27. Відсторонення осіб від керування транспортними засобами та огляд 

на стан сп’яніння. 

28. Докази в адміністративному судочинстві. 

29. Докази у справах про адміністративні проступки. 

30. Законодавство про адміністративні правопорушення. 

31. Заходи попередження в публічному адмініструванні. 

32. Заходи припинення в публічному адмініструванні. 

33. Звернення громадян у забезпеченні законності. 

34. Доступ громадян до публічної інформації 

35. Зміст постанови по справі про адміністративний проступок. 

36. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення. 

37. Інстанційна підсудність адміністративних справ. 

38. Кабінет Міністрів України і публічна адміністрація. 



39. Касаційна інстанція в адміністративному судочинстві. 

40. Компетенція адміністративних судів. 

41. Контроль в публічному адмініструванні. 

42. Легалізація громадських об’єднань та політичних партій. 

43. Метод адміністративного права. 

44. Методи публічного адміністрування. 

45. Міністерства в публічній адміністрації. 

46. Місце розгляду справ про адміністративні проступки. 

47. Місцеві адміністративні суди. 

48. Місцеві органи виконавчої влади. 

49. Нагляд як спосіб забезпечення законності. 

50. Нормативне забезпечення адміністративних послуг. 

51. Нормативне забезпечення державної митної справи. 

52. Об’єкт адміністративного проступку. 

53. Об’єктивна сторона адміністративного проступку. 

54. Обмеження при проходженні публічної служби. 

55. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність. 

56. Обставини, що виключають провадження в справах про 

адміністративні проступки. 

57. Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність. 

58. Обставини, що пом’якшують адміністративну відповідальність. 

59. Ознаки адміністративного проступку. 

60. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного 

права. 

61. Органи, що розглядають справи про адміністративні проступки. 

62. Оскарження постанови у справі про адміністративне 

правопорушення. 

63. Особистий огляд і огляд речей. 

64. Особливості здійснення виконавчої влади в м. Києві. 

65. Підстави адміністративної відповідальності. 

66. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянину. 

67. Позбавлення права обіймати посади 

68. Поняття адміністративного позову. 

69. Поняття адміністративного права. 

70. Поняття адміністративного проступку. 

71. Поняття адміністративного процесу. 

72. Поняття адміністративного судочинства. 

73. Поняття адміністративної відповідальності. 

74. Поняття апеляції в адміністративному судочинстві. 

75. Поняття державної служби та публічної служби. 

76. Поняття і види стягнень за Кодексом України про адміністративні 

правопорушення. 

77. Поняття касації в адміністративному судочинстві. 

78. Поняття публічної адміністрації. 

79. Поняття та види суб’єктів адміністративного права. 



80. Предмет адміністративного права. 

81. Предметна підсудність адміністративних справ. 

82. Президент України і публічна адміністрація. 

83. Принципи адміністративного судочинства. 

84. Принципи адміністративної відповідальності. 

85. Вступ на державну службу 

86. Припинення державної служби. 

87. Проходження державної служби. 

88. Публічне управління. 

89. Розмежування адміністративних і дисциплінарних проступків. 

90. Розмежування адміністративних проступків і злочинів. 

91. Система адміністративних судів. 

92. Способи забезпечення законності. 

93. Справи про адміністративні проступки, що розглядаються лише 

судами. 

94. Сторони в судовому адміністративному процесі. 

95. Суб’єкт адміністративного проступку. 

96. Суб’єктивна сторона адміністративного проступку. 

97. Територіальна підсудність адміністративних справ. 

98. Тимчасове вилучення посвідчення водія. 

99. Тимчасове затримання транспортних засобів. 

100. Урядові комітети 

101. Формальний та матеріальний склад адміністративного проступку. 

102. Форми публічного адміністрування. 

103. Центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом. 

104. Штраф як адміністративне стягнення 

105. Штрафні бали 

 

 

 

АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

1. Правове регулювання та організація охорони власності 

підрозділами поліції охорони. 

2. Поняття та види масових заходів. Організація забезпечення охорони 

публічного порядку й безпеки громадян при їх проведенні масових заходів. 

3. Поняття та призначення дозвільної системи, перелік об’єктів, 

предметів на які поширюються її правила. 

4. Поняття та характеристика адміністративно-юрисдикційної 

діяльності поліції. 

5. Поняття, види та характеристика адміністративного нагляду, що 

здійснюється поліції. 

6. Загальна характеристика превентивних поліцейських заходів. 

7. Призначення дозвільної системи поліції. 



8. Правова основа та вимоги щодо перевірки об'єктів дозвільної 

системи та власників мисливської зброї. 

9. Правова основа та порядок приймання, обліку, знищення та 

реалізації вилученої, добровільно зданої чи знайденої зброї. 

10. Правова основа та порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг 

громадян в поліції. Організація особистого прийому громадян в поліції. 

11. Правове положення та завдання патрульної служби Національної 

поліції. 

12. Загальна характеристика громадського контролю за діяльністю 

поліції. 

13. Правова основа та порядок введення спеціальних планів та 

проведення спеціальних операцій. 

14. Правове положення, призначення, структура та завдання чергових 

частин поліції 

15. Правове положення, структура та завдання Департаменту 

превентивної діяльності Національної поліції. 

16. Форми організації охорони публічного порядку та безпеки.  

17. Проходження служби в Національній поліції. 

18. Система та структура Національної поліції. 

19. Правове положення та завдання підрозділів поліції у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху. 

20. Характеристика адміністративних правопорушень у сфері 

встановленого порядку управління. 

21. Характеристика адміністративних правопорушень, пов’язаних 

з незаконним обігом наркотичних та психотропних речовин. 

22. Характеристика адміністративних правопорушень, які посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку. 

23. Характеристика та строки провадження поліцією у справах про 

адміністративні правопорушення. 

24. Адміністративна відповідальність за адміністративні  

правопорушення, пов’язані з корупцією. 

25. Адміністративно-правові засоби боротьби з проституцією, 

торгівлею людьми та діяльність поліції щодо протидії цим негативним 

явищам. 

26. Адміністративно-правові заходи держави у сфері запобігання 

корупції. 

27. Організація індивідуально-профілактичної роботи дільничного 

офіцера поліції з особами, які перебувають на профілактичних обліках. 

28. Правова основа, підстави та порядок взяття на профілактичний 

облік і зняття з обліку осіб, які вчинили насильство в сім’ї. 

29. Види та призначення поліцейських нарядів, які використовуються 

для охорони публічного порядку. 

30. Дисципліна в адміністративній діяльності поліції та способи її 

забезпечення. 



31. Діяльність поліції та права громадян відповідно до Закону України 

―Про Національну поліцію‖. 

32. Порядок підготовки та управління нарядами патрульної служби 

поліції. 

33. Порядок переведення особового складу на посилений варіант 

оперативно-службової діяльності. 

34. Поняття та характеристика адміністративно-юрисдикційної 

діяльності поліції. 

35. Заходи  примусу, що застосовуються поліцією та їх характеристика. 

36. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

37. Зміст та характеристика плану комплексного використання сил 

і засобів з охорони громадського порядку. 

38. Правова основа, підстави та порядок відсторонення водіїв від 

керування транспортним засобом та направлення їх для проведення огляду на 

стан сп’яніння. 

39. Мета, порядок і строки адміністративного затримання громадян в 

поліції. 

40. Методи адміністративної діяльності поліції, їх особливості. 

41. Організаційні заходи поліції з ліквідації масових заворушень та їх 

характеристика. 

42. Організаційні форми участі громадян в охороні громадського 

порядку, їх характеристика. 

43. Організація реагування на повідомлення про кримінальні 

правопорушення. 

44. Організація роботи дільничного офіцера поліції на адміністративній 

дільниці. 

45. Особливості адміністративної відповідальності державних 

службовців, посадових осіб і депутатів. 

46. Особливості адміністративної відповідальності іноземців і осіб без 

громадянства. 

47. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх. 

48. Особливості адміністративної відповідальності поліцейських та 

військовослужбовців. 

49. Особливості охорони публічного порядку під час проведення 

спортивних змагань. 

50. Перелік заходів, що запроваджуються поліцією в умовах правового 

режиму надзвичайного стану. 

51. Повноваження поліції щодо розгляду справ про адміністративні 

правопорушення та накладення адміністративних стягнень. 

52. Повноваження поліції щодо складання протоколів та застосування 

заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

53. Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини щодо контролю за діяльністю поліції. 



54. Поняття законності та способи її забезпечення в адміністративній 

діяльності поліції. 

55. Поняття правового режиму надзвичайного стану, правова основа, 

умови та порядок його введення. 

 

 

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО 

 

1. Цивільні правовідносини: поняття, елементи, види, підстави 

виникнення. 

2. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її 

померлою: підстави та правові наслідки. 

3. Визнання фізичної особи недієздатною та обмежено дієздатною: 

підстави та правові наслідки. 

4. Поняття та ознаки юридичної особи, порядок її створення. 

5. Припинення юридичної особи: форми, порядок, підстави. 

6. Поняття та види речей. Майно. 

7. Правочин: поняття, класифікація та умови дійсності.  

8. Поняття, зміст та форми права власності. 

9. Цивільно-правова відповідальність: поняття, види, умови. 

10. Позовна давність: поняття, види, початок перебігу. Зупинення і 

переривання позовної давності, наслідки її спливу. 

11. Речово-правові способи захисту права власності. 

12. Поняття та зміст авторського права та суміжних прав. Строк їх 

дії. 

13. Спадкування за заповітом. Форма заповіту. 

14. Заповідальний відказ. Заповідальне покладання. 

15. Поняття та види спадкування. Зміна черговості спадкування за 

законом. 

16. Зобов’язання: поняття, підстави виникнення та припинення.  

17. Цивільно-правовий договір: поняття, істотні умови, порядок 

укладення. 

18. Способи забезпечення виконання зобов’язань. 

19. Договір купівлі-продажу.  

20. Договір довічного утримання (догляду). 

21. Договір дарування. Пожертва. 

22. Договір найму (оренди). 

23. Договір прокату. 

24. Договір найму (оренди) житла. 

25. Договір перевезення вантажу. 

26. Договір підряду. 

27. Договір зберігання. 

28. Договір страхування.  

29. Договір доручення. 



30. Поняття та види недоговірних зобов’язань. 

31. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою, 

фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, фізичною особою, 

яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними. 

32. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями 

або бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, 

досудове розслідування, прокуратури або суду. 

33. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. 

34. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 

здоров’я або смертю. 

35. Відшкодування моральної шкоди. 

 

 

 

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

1. Оперативно-розшукова діяльність як державно-правова форма 

боротьби із злочинністю. Поняття та сутність оперативно-розшукової 

діяльності. 

2. Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності. Принципи 

оперативно-розшукової діяльності. 

3. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності та 

гарантії законності під час його здійснення. 

4. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 

5. Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності. Їх права та обов’язки 

відповідно до Закону України ―Про оперативно-розшукову діяльність‖. 

6. Соціальний і правовий захист працівників осіб, які залучаються до 

виконання завдань оперативно-розшукової діяльності. 

7. Форми контролю за здійсненням оперативно-розшукової діяльності. 

Організація відомчого контролю та прокурорського нагляду під час 

здійснення оперативно-розшукової діяльності. 

8. Сили та засоби оперативно-розшукової діяльності. Їх загальна 

характеристика. 

10. Обов’язки та права підрозділів, які здійснюють оперативно-

розшукову діяльність. 

11. Система та структура управління структурними підрозділами 

кримінальної поліції. 

12. Функції управління структурними підрозділами кримінальної 

поліції. 

13. Організаційно-правові засади зняття інформації з електронних 

інформаційних систем. 

14. Шляхи вдосконалення використання матеріалів аналітичної роботи 

в підрозділах кримінальної поліції. 

15. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової 

діяльності. 



16. Строки ведення оперативно-розшукових справ та їх продовження. 

17. Обліки органів внутрішніх справ як засіб інформаційного 

забезпечення оперативно-розшукової діяльності. 

18. Поняття, сутність і зміст оперативного обслуговування. Принципи 

оперативного обслуговування. 

19. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності. 

20. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності. 

21. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів. 

22. Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-

розшукової діяльності. 

23. Компетенція, система та структура, характер повноважень і функції 

управління структурними підрозділами кримінальної поліції. 

24. Поняття аналітичної роботи в сфері боротьби зі злочинністю та її 

правова база. 

25. Організація оперативно-розшукової діяльності. 

26. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

27. Статус оперативних підрозділів у кримінальному провадженні. 

28. Поняття та класифікація негласних слідчих (розшукових) дій. 

29. Контроль за вчиненням злочину як негласна слідча (розшукова) дія. 

30. Засоби, що використовуються під час проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій. 

31. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій 

у доказуванні.  

32. Правові засади та форми взаємодії слідчих та оперативних 

підрозділів у розслідуванні кримінальних правопорушень. 

33. Організація невідкладних оперативно-розшукових і процесуальних 

заходів щодо розкриття незаконного заволодіння автотранспортом. 

34. Організація взаємодії при направленні оперативним підрозділом 

матеріалів за результатами оперативно-розшукової діяльності до слідчого 

підрозділу. 

35. Виконання співробітниками оперативного підрозділу письмових 

доручень про проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій під час досудового розслідування. 

36. Особливості організації взаємодії слідчих та співробітників 

оперативних підрозділів при розслідуванні кримінальних правопорушень, 

учинених проти життя, здоров’я, статевої свободи та статевої недоторканості 

особи. 

37. Особливості організації взаємодії слідчих та співробітників 

оперативних підрозділів при розслідуванні кримінальних правопорушень 

у сфері господарської та службової діяльності. 

38. Особливості організації взаємодії слідчих та співробітників 

оперативних підрозділів при розслідуванні кримінальних правопорушень, 

учинених членами організованих груп та злочинних організацій. 

39. Організація взаємодії слідчих та співробітників оперативних 

підрозділів на стадії судового розгляду кримінальних проваджень. 



40. Порядок дій співробітників оперативного підрозділу під час огляду 

місця події у разі виявлення трупу з ознаками насильницької смерті.   

 

 

 

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 

 

1. Психологія як наука про психіку. Основні категорії психології. 

2. Принципи та методи психологічної науки. 

3. Основні галузі сучасної психології. 

4. Етапи становлення психології: наука про душу, наука про 

свідомість, наука про поведінку. 

5. Поняття про психіку. Функції психіки. 

6. Структура психіки: психічні процеси, стани, властивості. 

7. Поняття про несвідомі та підсвідомі психічні явища.          

8. Свідомість. Функції та ознаки свідомості.  

9. Людина, індивід, особистість, індивідуальність. 

10. Особистість – визначення та ознаки.  

11. Структура особистості. 

12. Проблема співвідношення біологічного та соціального в 

структурі особистості. 

13. Становлення і розвиток особистості. 

14. Характеристика індивідуально-типологічних властивостей 

особистості (темперамент).  

15. Поняття про характер. Класифікація рис характеру. 

16. Значення характеру в діяльності та поведінці людини.  

17. Вплив середовища і виховання на формування характеру. 

18. Поняття здібностей. Загальні та спеціальні здібності, їх 

співвідношення. 

19. Рівні розвитку здібностей: обдарованість, талант, геніальність. 

20. Репродуктивні та творчі здібності.  

21. Досвід особистості (знання, уміння, навички, звички). 

22. Поняття про навички. Процес формування навичок.  

23. Поняття про уміння. Роль знань та індивідуальних здібностей у 

формуванні умінь.    

24. Спрямованість особистості.  

25. Потреби і мотиви. Мотивація особистості.                 

26. Діяльність та її структура.  

27. Основні види діяльності. 

28. Відчуття та їх загальна характеристика.  

29. Види відчуттів та їх характеристика. 

30. Загальні закономірності та властивості відчуттів. 

31. Поняття про сприймання. Види сприймання та їх характеристика. 

32. Загальні властивості сприймання.     

33. Поняття про пам'ять. Види пам'яті та їх характеристика. 



34. Закономірності пам’яті.  

35. Поняття та властивості уваги.  

36. Види уваги та їх характеристика. 

37. Поняття про мислення. Види та форми мислення.  

38. Мисленеві операції та характеристики мислення. 

39. Поняття та види  уяви. 

40. Функції емоцій та почуттів. 

41. Види та характеристика емоцій. 

42. Характеристика конфліктних емоційних станів. 

43. Поняття про волю та її функції. 

44. Види та основні етапи вольових дій. 

45. Класифікація основних вольових якостей особистості. 

 

 

 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 

1. Предмет та завдання соціальної психології. 

2. Основні категорії соціальної психології. 

3. Етапи розвитку соціальної психології.  

4. Методологія вивчення соціально-психологічних явищ. 

5. Класифікація та характеристика методів соціальної психології. 

6. Основні теоретичні парадигми сучасної західної соціальної 

психології.  

7. Розвиток соціальної психології в Україні.  

8. Соціалізації особистості: поняття, інститути та механізми.  

9. Соціально-психологічна структура особистості.  

10. Соціальні ролі та соціальні установки особистості.  

11. Емоційний, когнітивний та поведінковий компоненти соціальних 

установок.  

12. Механізми соціальної регуляції поведінки особистості.  

13. Чинники, що впливають на формування соціальних установок.  

14. Поняття малої групи в соціальній психології.  

15. Класифікація малих соціальних груп.  

16. Структура малих соціальних груп.  

17. Поняття та процеси групової динаміки.  

18. Механізми групової динаміки.  

19. Феномен групового тиску. Конформізм та конформність.  

20. Поняття лідерства та керівництва в соціальній психології.  

21. Лідерство і керівництво в малих групах.  

22. Основні психологічні концепції лідерства.  

23. Типологія лідерства.  

24. Колектив як різновид соціальної організації.  

25. Психологічна структура колективу.  



26. Характеристика основних соціально-психологічних явищ, 

спрямованих на інтеграцію колективу.  

27. Соціально-психологічний клімат колективу.  

28. Поняття та психологічні ознаки великих соціальних груп. 

29. Поняття масовидних форм вияву активності. 

30. Класифікація масовидної поведінки. 

31. Різновиди натовпів, їх характеристика. 

32. Чинники виникнення та формування натовпу.  

33. Етапи формування та розвитку натовпу. 

34. Закономірності динаміки психіки людини в натовпі. 

35. Соціально-психологічний склад натовпу. 

36. Поняття спілкування в соціальній психології.  

37. Функції та засоби спілкування. 

38. Механізми та бар’єри спілкування. 

39. Поняття та механізми психологічного впливу.  

40. Конфлікт як соціально-психологічний феномен.  

41. Основні різновиди конфліктів та їх характеристика. 

42. Соціально-психологічна структура конфліктів.  

43. Динаміка конфлікту:  

44. Стратегії поведінки в конфліктній ситуації. 

45. Управління конфліктом: прогнозування, профілактика, 

вирішення. 

 


