ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 ПРАВО
Теорія права. філософія права. історія права
1. Поняття, рівні та типи праворозуміння.
2. Типологія природно-правових концепцій.
3. Форми буття права.
4. Концептуальні основи прав людини.
5. Поняття та критерії справедливості як ціннісного виміру права.
Конституційне право. Виборче право.
6. Вищі органи держави.
7. Конституційні системи країн світу.
8. Сучасний український конституціоналізм: проблеми теорії та
практики. Правова охорона Конституції.
9. Конституційна відповідальність.
10. Теоретичні проблеми конституційно-правового статусу Президента
України. Конституційно-правовий статус політичних партій та громадських
об'єднань.
11. Конституційна реформа.
12. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні.
Адміністративне право. Адміністративний процес.
Інформаційне право.
13. Поняття, особливості та структура адміністративно-правової норми.
14. Види адміністративно-правових норм.
15. Адміністративно-правовий статус міністерств. Адміністративноправовий статус центральних органів виконавчої влади.
16. Поняття та види державної (публічної) служби.
17. Адміністративний договір.
18. Адміністративно-деліктне право в системі адміністративного права
України.
19. Адміністративний примус.
20. Адміністративна відповідальність в системі адміністративноделіктного права України.
21. Сутність й зміст адміністративного процесу.
Фінансове право. Бюджетне право.
Податкове право. Банківське право
22. Предмет і метод фінансового права і їх особливості на сучасному
етапі розвитку української держави.

23. Наука фінансового права і актуальні проблеми її розвитку.
24. Валютний контроль та відповідальність за порушення валютного
законодавства.
25. Фінансово-правова відповідальність як окремий вид юридичної
відповідальності. Поняття та види фінансово-правових санкцій.
26. Правові засади грошового обігу та грошової системи України.
27. Поняття податку: сучасні погляди та розуміння.
Цивільне право. Цивільний процес.
Сімейне право. Міжнародне приватне право.
Право інтелектуальної власності
28. Метод та принципи цивільного права, механізм його впливу на
суспільні відносини.
29. Об'єкт і предмет у цивілістичних дослідженнях
30. Порядок виплати дивідендів в акціонерному товаристві. Специфіка
розв’язання корпоративних спорів.
31. Цивільна правосуб'єктність держави.
32. Об'єкти цивільних прав: поняття та види.
Трудове право. Право соціального забезпечення
33. Трудове право: складові самостійності галузі в системі права.
34. Система трудових прав людини та механізм їх забезпечення.
35. Локальне нормативно-правове регулювання як регулятор трудових
відносин: поняття, функції, принципи, суб'єкти. Види та умови законності
локальних актів.
36. Повноваження роботодавця: основні напрями реалізації.
Земельне право. Екологічне право. Аграрне право
37. Земельне, екологічне та природоресурсне право у системі права
України: основні наукові підходи.
38. Екологічні права та обов’язки громадян.
39. Правове регулювання екологічної безпеки в Україні.
40. Загальна характеристика системи прав на землю та засад їх
реалізації.
41. Правові засади обігу земельних ділянок.
42. Публічно-правові засади управління у галузі земельних відносин.
43. Аграрні правовідносини: поняття, особливості та система.
44. Продовольча безпека держави та її аграрна політика: правові
аспекти.
45. Правове становище сільськогосподарських товаровиробників:
проблеми теорії та практики.

Кримінальне право. Кримінологія
46. Гармонізація
кримінального
законодавства
України
із
кримінальним законодавством Європейського Союзу та іншим регіональним
законодавством.
47. Механізм кримінально-правового регулювання: поняття, загальна
характеристика.
48. Поняття злочину за КК України. Ознаки злочину, їх загальна
характеристика. Злочини та інші правопорушення: співвідношення, спільні
ознаки, відмінності.
49. Різні значення терміну «склад злочину»: склад злочину як
специфічна юридична конструкція в кримінальному праві (юридичний склад
злочину); склад злочину як системне поєднання юридичних фактів
(фактичний склад злочину); склад злочину як елемент правосвідомості і
категорія науки кримінального права.
50. Поняття об'єкту злочину. Поняття об'єктивної сторони складу
злочину. Поняття суб'єкта злочину за КК України. Поняття суб'єктивної
сторони складу злочину.
Кримінальний процес
51. Поняття, завдання і система кримінального процесу. Система і
стадії кримінального процесу.
52. Кримінальні процесуальні норми, їх структура та види.
53. Поняття і класифікація суб'єктів кримінального провадження.
54. Теорія доказів. Доказове право. Теорія пізнання і теорія доказів.
Класифікація доказів та їх джерел.

