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Спеціальність     081 Право 

 

Питання для комплексного іспиту зі спеціальності 

Цивільне право України: 
 

 1. Цивільне право в системі права України. 

2. Предмет та методи правового регулювання цивільних відносин. 

3. Підстави виникнення цивільних правовідносин. 

4. Право - дієздатність неповнолітніх та малолітніх. 

5. Визнання особи недієздатною та обмеження її цивільної дієздатності. 

6. Місце проживання особи. Оголошення особи померлою та безвісно 

відсутньою. 

7. Поняття та види юридичних осіб. 

8. Господарські товариства як юридична особа. 

9. Способи припинення юридичних осіб. 

10. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у 

цивільних відносинах. 

11. Види правочинів. Умови дійсності правочинів. 

12. Наслідки визнання правочинів недійсними. 

13. Представництво та довіреність. 

14. Строки і терміни в цивільному праві. 

15. Позовна давність. Переривання та зупинення позовної давності. 

16. Захист цивільних прав. 

17. Об`єкти цивільних правовідносин. Класифікація речей. 

18. Цінні папери як об`єкти цивільних правовідносин. 

19. Здійснення цивільних прав: умови та способи. 

20. Особисті немайнові права,що забезпечують природне існування фізичної 

особи. 

21. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. 

22. Речові права: поняття, ознаки, види. 

23. Право власності. Види права власності. 

24. Суб`єкти та об`єкти права приватної власності. 

25. Право державної власності. 

26. Право комунальної власності. Суб’єкти та об’єкти. 

27. Право спільної власності. 

28. Способи захисту права власності. 

29. Підстави виникнення та припинення права власності. 

30. Цивільне зобов`язання. Сторони, підстави виникнення. 

31. Договір. Форма договору. Порядок укладення договору. 

32. Зміна і розірвання договору. 



33. Публічний договір. Договір приєднання. Попередній договір. 

34. Виконання зобов`язання. Принципи, способи, час і місце виконання 

зобов`язання. 

35. Заміна сторін у зобов’язанні. 

36. Цивільно-правова відповідальність: поняття, види, підстави настання. 

37. Гарантія і порука як види забезпечення виконання зобов`язання. 

38. Застава як вид забезпечення виконання зобов`язання. 

39. Неустойка та її види. 

40. Завдаток як вид забезпечення виконання зобов’язань. 

41. Припинення зобов`язання. 

42. Правонаступництво в цивільному праві. 

43. Поняття права інтелектуальної власності та його співвідношення із правом 

власності. 

44. Об`єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності. 

45. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності. 

46. Захист права інтелектуальної власності судом. 

47. Договори купівлі-продажу. Сторони, порядок укладення, зміст, форма. 

48. Договір роздрібної купівлі-продажу. Захист прав споживачів. 

49. Договір дарування. 

50. Договір поставки. Сторони, порядок укладення, зміст, форма. 

51. Особливості закупівель за державні кошти. 

52. Договір довічного утримання (догляду). Сторони, зміст, форма. Припинення 

договору. 

53. Договори майнового найму. Сторони, порядок укладення, зміст, форма. 

Сфера застосування. 

54. Оренда державного майна. Суб`єкти та об`єкти договору оренди державного 

майна. 

55. Договір лізингу. Особливості суб`єктного складу. Форми лізингу. 

56. Договір найму житла. 

57. Договір ренти. 

58. Договір позики. 

59. Сфера застосування договорів підряду. Сторони, зміст, форма. Ризики 

підрядчика. 

60. Будівельний підряд. 

61. Договори перевезення. Види перевезень. Укладення та оформлення 

договорів перевезення. 

62. Договір позички. 

63. Договір страхування. 

64. Види страхування. Майнове та особисте страхування. 

65. Кредитний договір. Види кредитів. 

66. Розрахункові відносини. Безготівкові форми розрахунків. 

67. Договори про відкриття рахунку. Види рахунків. Порядок відкриття 

рахунків. 

68. Порівняльна характеристика договорів доручення і комісії. 

69. Договір зберігання. Сторони, зміст, форма. Відповідальність охоронця. 

70. Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності: 

загальна характеристика. 



71. Ліцензійні договори на використання об’єктів промислової власності. 

72. Договори про спільну діяльність. 

73. Зобов’язання, що виникають з публічного обіцяння винагороди 

(оголошення конкурсу). 

74. Деліктні зобов`язання. Суб`єкти деліктних зобов`язань. 

75. Відповідальність за шкоду, завдану недоліками товарів. 

76. Відповідальність за шкоду, завдану органом державної влади чи його 

посадовою або службовою особою. 

77. Обставини, що звільняють від майнової відповідальності в не договірних 

зобов’язаннях. 

78. Способи відшкодування шкоди в деліктних зобов’язаннях. 

79. Відповідальність за шкоду, завдану неповнолітніми, недієздатними та 

особами, не здатними розуміти значення своїх дій. 

80. Відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки. 

81. Відповідальність організації за шкоду, завдану її працівником. 

82. Відповідальність за шкоду, завдану смертю особи. 

83. Регресні вимоги в деліктних зобов`язаннях. 

84. Зобов`язання, що виникають внаслідок придбання або збереження майна без 

достатніх підстав. 

85. Поняття та способи спадкування. Спадкодавці та спадкоємці. 

86. Спадкування за заповітом. 

87. Спадкування за законом. 

88. Прийняття та оформлення спадщини. 

89. Пред`явлення кредиторами спадкодавця вимог до спадкоємців. 

90. Склад спадщини. Час і місце відкриття спадщини. 

 
 

Кримінальна право України: 
 

1. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі.  

2. Поняття і ознаки кримінального правопорушення. Відмінність кримінального 

правопорушення від інших правопорушень.  

3. Класифікація кримінальних правопорушень і її критерії.  

4. Підстава кримінальної відповідальності. Поняття і види складу 

кримінального правопорушення.  

5. Поняття кримінальної відповідальності. Початок і закінчення кримінальної 

відповідальності. Форми кримінальної відповідальності.  

6. Елементи і ознаки складу кримінального правопорушення.  

7. Види об’єктів кримінального правопорушення і їх кримінально-правове 

значення.  

8. Поняття і види наслідків кримінального правопорушення.  

9. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторонни кримінального 

правопорушення.  

10. Вік, з якого настає кримінальна відповідальність.  

11. Поняття та ознаки суб’єкта кримінального правопорушення.  

12. Поняття, критерії та кримінально-правове значення неосудності.  

13. Поняття, ознаки і види повторності кримінальних правопорушень.  



14. Поняття, ознаки і види сукупності кримінальних правопорушень. 

15. Поняття, ознаки і види множинності кримінальних правопорушень.  

16. Форми співучасті, критерії їх виділення та характеристика.  

17. Поняття пособника кримінального правопорушення та кваліфікація його 

діянь. Інтелектуальне і фізичне пособництво.  

18. Поняття підбурювача кримінального правопорушення та кваліфікація його 

діянь. Відмінність підбурювання до кримінального правопорушення від діянь 

виконавця, організатора та пособника.  

19. Поняття організатора кримінального правопорушення, види 

організаторських дій та кваліфікація його діянь.  

20. Поняття виконавця (співвиконавця) кримінального правопорушення. 

Безпосереднє виконання кримінального правопорушення. Кваліфікація діянь 

виконавця кримінального правопорушення.  

21. Поняття співучасті у кримінальному правопорушенні, її об’єктивні і 

суб’єктивні ознаки.  

22. Поняття добровільної відмови від доведення кримінального 

правопорушення до кінця, її ознаки та правові наслідки. Відмінність 

добровільної відмови від дійового каяття.  

23. Поняття, об'єктивні і суб'єктивні ознаки замаху на кримінальне право 

порушення. Види замаху.  

24. Поняття, об'єктивні і суб'єктивні ознаки готування до кримінального 

правопорушення. Види готування до кримінального правопорушення.  

25. Поняття випадку (казусу) і його відмінність від кримінальної протиправної 

недбалості.  

26. Кримінальнопротиправна самовпевненість, її інтелектуальний та вольовий 

момент. Відмінність кримінальної протиправної самовпевненості від непрямого 

умислу.  

27. Поняття і види стадій вчинення кримінального правопорушення. Критерії і 

значення їх виділення.  

28. Кримінально-правова характеристика прямого умислу.  

29. Кримінально-правова характеристика непрямого умислу.  

30. Поняття та ознаки суб'єктивної сторонни кримінального правопорушення.  

31. Злочинна недбалість, її інтелектуальний та вольовий моменти.  

32. Поняття та кримінально-правові наслідки обмеженої осудності. 

33. Види покарань, що можуть призначатися і як основні, і як додаткові.  

34. Види основних покарань та їх характеристика.  

35. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 

строків давності. Строки давності і їх обчислення. Переривання і зупинення 

перебігу давності.  

36. Поняття необхідної оборони та її значення. Умови правомірності необхідної 

оборони.  

37. Затримання особи, що вчинила кримінальне правопорушення, умови його 

правомірності та відповідальність за перевищення заходів, необхідних для 

затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.  

38. Поняття крайньої необхідності і умови її правомірності. Відповідальність за 

перевищення меж крайньої необхідності.  



39. Поняття, види і кримінально-правове значення рецидиву кримінального 

правопорушення. 

40. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення: «Державна 

зрада».  

41.Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення: «Шпигунство» 

42.Види умисного вбивства.  

43.Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення: «Умисне 

вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання» 

 44. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення: «Умисне 

вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини». 

 45. Юридичний аналіз основного складу кримінального правопорушення: 

«Умисне тяжке тілесне ушкодження».  

46. Відмінність умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило 

смерть потерпілого, від умисного вбивства та від вбивства через необережність.  

47. Юридичний аналіз основного складу кримінального правопорушення: 

«Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження». Кваліфіковані види цього 

кримінального правопорушення.  

48. Юридичний аналіз видів умисних легких тілесних ушкоджень.  

49.Юридичний аналіз основного складу кримінального правопорушення 

«Зґвалтування». Кваліфіковані види цього кримінального правопорушення.  

50. Юридичний аналіз основних складів кримінальних правопорушень 

«Примушування до вступу в статевий зв’язок».  

51. Юридичний аналіз основного складу кримінального правопорушення 

«Захоплення заручників». Відмінність цього кримінального правопорушення 

від «Незаконного позбавлення волі або викрадення людини».  

52. Юридичний аналіз основного складу кримінального правопорушення: 

«Крадіжка».  

53. Юридичний аналіз основного складу кримінального правопорушення: 

«Грабіж». Види грабежу.  

54. Юридичний аналіз основного складу кримінального правопорушення: 

«Вимагання». Кваліфіковані його види. 

55. Юридичний аналіз основного складу кримінального правопорушення 

«Розбій». Кваліфіковані види цього кримінального правопорушення. 

Відмінність розбою від вимагання.  

56. Юридичний аналіз кримінального правопорушення: «Привласнення, 

розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем».  

57. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення: «Бандитизм».  

58. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення: «Незаконен 

поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».  

59. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення«Хуліганство». 

Кваліфіковані види цього складу кримінального правопорушення.  

60. Юридичний аналіз основного складу кримінального правопорушення 

«Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту 

особами, які керують транспортними засобами». Кваліфіковані види цього 

складу кримінального правопорушення. 



61. Юридичний аналіз основного складу кримінального правопорушення 

«Незаконне заволодіння транспортним засобом». Кваліфіковані види цього 

складу кримінального правопорушення.  

62. Юридичний аналіз основного складу кримінального правопорушення 

«Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)».  Кваліфіковані 

види цього складу кримінального правопорушення.  

63. Відмінність насильницького грабежу від розбою та від вимагання.  

64. Відмінність розбою від вимагання.  

65. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення «Шахрайство».  

66. Відмінність грабежу від крадіжки і розбою. 

67.Юридичний аналіз основного складу кримінального правопорушення 

«Торгівля людьми». Кваліфіковані види цього складу кримінального 

правопорушення. 

 

 

Затверджено на засіданні циклової (предметної) комісії  професійно-

орієнтованих дисциплін. Протокол  № 06/04  від  «19» квітня  2022 року 

 

Голова  циклової комісії   ____________________      О.Ревер 

 


