Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права
Аспірантура
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
для вступу до аспірантури зі спеціальності 081 Право
I. Питання з адміністративного права і процесу
1. Адміністративне право як галузь права. Предмет і метод правового
регулювання адміністративного права.
2. Напрями реформування вітчизняного адміністративного права.
3. Державне управління і виконавча влада: їх співвідношення.
4. Мета і завдання адміністративно-територіальної реформи в Україні.
5. Систематизація адміністративного законодавства в Україні: види та стан.
6. Адміністративно-правові норми та відносини.
7. Адміністративно-правовий статус громадян України.
8. Адміністративно-правовий статус біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту.
9. Громадські об’єднання та політичні партії як суб’єкти адміністративного
права.
10. Поняття, ознаки та види публічної служби.
11. Поняття та види суб’єктів публічної адміністрації.
12. Президент України і виконавча влада.
13. Кабінет Міністрів України – правовий статус, повноваження .
14. Правове положення центральних органів виконавчої влади.
15. Адміністративно-правовий статус місцевих державних адміністрацій.
16. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування.
17. Делеговані повноваження органам виконавчої влади; їх правове
закріплення.
18. Форми та методи діяльності публічної адміністрації.
19. Адміністративно-правові акти управління, їх характеристика
20. Адміністративно-правові режими: їх призначення, зміст і види.
21. Законність і дисципліна та засоби їх забезпечення в державному
управлінні.
22. Державний контроль: сутність, види та органи, що його здійснюють.
23. Характеристика нагляду за законністю в публічному управлінні.
24. Звернення громадян в органи виконавчої влади як засіб забезпечення
законності їх діяльності.
25. Адміністративна юстиція як провідна форма судового захисту прав
громадян.
26. Адміністративна відповідальність як інститут адміністративного права.
27. Юридичні особи як суб’єкти адміністративної відповідальності.
28. Адміністративний процес як вид юридичного процесу.
29. Юрисдикційні провадження: їх загальна характеристика.
30. Загальна характеристика неюрисдикційних проваджень.

II. Питання з фінансового права
1. Публічні фінанси як об’єкт фінансово-правового регулювання.
2. Поняття, принципи, форми та методи публічної фінансової діяльності.
3. Предмет і система фінансового права як галузі права.
4. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини.
5. Правові засади організації фінансового контролю в Україні.
6. Мета, принципи та функції фінансово-правової відповідальності.
Співвідношення з іншими видами юридичної відповідальності.
7. Бюджетні правовідносини: поняття, особливості, суб’єкти.
8. Бюджетна система України: поняття та принципи побудови.
9. Бюджетний процес.
10. Відповідальність за бюджетні правопорушення.
11. Правові засади регулювання публічних доходів та їх система.
12. Правові засади організації податкової системи України.
13. Поняття та сутність податку та збору.
14. Податкове право як інститут фінансового права: поняття й особливості.
15. Характеристика порядку стягнення окремих податків.
16. Особливості правової регламентації податків з фізичних осіб.
17. Особливості правової регламентації непрямих податків
18. Неподаткові доходи в системі публічних доходів.
19. Відповідальність за порушення податкового законодавства.
20. Правові засади банківської системи України. Правовий статус
Національного банку України і банків.
21. Банківське регулювання і банківський нагляд: особливості правового
регулювання.
22. Правовідносини у сфері публічного кредиту. Державний і муніципальний
борги.
23. Зміст обов’язкового державного страхування.
24. Правове регулювання грошового обігу та безготівкових розрахунків в
Україні.
25. Правові засади валютного регулювання та валютного контролю.
III. Питання з інформаційного права
інформаційного суспільства. Теорії інформаційного

1. Становлення
суспільства.
2. Сутність, зміст, структура, функції та принцип інформаційного права.
3. Джерела інформаційного права.
4. Сутність і зміст соціально-економічних інформаційних відносин в
юридичному аспекті.
5. Види суб’єктів інформаційних правовідносин. Правовий статус суб’єктів
інформаційних правовідносин.
6. Інформація як основний об’єкт інформаційних правовідносин.
7. Види інформації за законодавством України. Режими інформації.
8. Правовий режим інформаційних відносин в Інтернет.
9. Державна система забезпечення охорони інформаційних відносин від
правопорушень.

10. Адміністративно-правова відповідальність за порушення інформаційних
відносин. Види адміністративних правопорушень в інформаційних відносинах
та їх кваліфікація.
11. Порядок оскаржень протиправних дій з порушення прав суб’єктів
інформаційних відносин.
12. Дисциплінарна відповідальність за порушення інформаційних відносин як
засіб забезпечення інформаційної безпеки організації.
13. Матеріальна відповідальність за порушення інформаційних відносин.
14. Кримінально-правовий захист соціальних інформаційних відносин. Види
злочинів в інформаційних відносинах.
15. Особливості кіберзлочинів. Комп’ютер як засіб вчинення правопорушень в
інформаційній сфері.
16. Гарантії права на інформацію за законодавством України.
17. Правовий режим доступу до інформації, його види.
18. Встановлені законодавством обмеження права на інформацію. Види
інформації з обмеженим доступом.
19. Поняття таємної інформації. Правовий статус державної таємниці.
20. Поняття та види конфіденційної інформації за чинним законодавством.
ПЕРЕЛІК ТЕМ
для написання наукового реферату
зі спеціальності 081 Право
1. Правові основи діяльності органів державної влади і управління щодо
забезпечення оборони України.
2. Організаційно-правові аспекти забезпечення цивільної оборони.
3. Загальна характеристика адміністративної діяльності органів внутрішніх
справ.
4. Порядок участі громадян в охороні державного кордону та громадського
порядку.
5. Порядок застосування поліцією примусових заходів.
6. Співробітництво органів юстиції з адвокатурою.
7. Правове регулювання державної атестації вищих закладів освіти.
8. Державні наукові та науково-технічні програми як об’єкт державного
регулювання.
9. Загальна характеристика адміністративно-правового статусу суб’єктів
культурної діяльності.
10. Система державної санітарно-епідемічної служби та повноваження
посадових осіб цієї служби.
11. Система та адміністративно-правовий статус органів, які здійснюють
державне управління молодіжною політикою.
12. Адміністративно-правові механізми впливу держави на економічні
процеси.
13. Основні риси державного регулювання сільського господарства в сучасних
умовах.
14. Законодавче регулювання адміністративної відповідальності за податкові
правопорушення.

15. Організаційно-правові засади державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб підприємців.
16. Податкова політика зарубіжних країн та її особливості.
17. Значення
державного
кредиту
у
фінансовому
забезпеченні
загальнодержавних програм.
18. Сучасні підходи до проблеми предмету фінансового права.
19. Фінансова політика – складова економічної та соціальної політики
держави.
20. Подвійне оподаткування: сутність, причини, шляхи ліквідації.
21. Порівняльний аналіз переваг і недоліків прямого та непрямого
оподаткування.
22. Пільги з оподаткування як елемент механізму оподаткування.
23. Податкове законодавство України та проблеми його систематизації.
24. Офшорні зони та особливості оподаткування в них.
25. Ліцензування валютних операцій і Україні.
26. Поняття кошторисно-бюджетного фінансування та його об’єкти.
27. Національні інформаційні ресурси як об’єкт інформаційних правовідносин.
28. Державна інформаційна політика як об’єкт інформаційних правовідносин.
29. Засоби масової інформації як об’єкт інформаційних правовідносин.
30. Роль права у формуванні інформаційної культури.
31. Співробітництво України з міжнародними організаціями та зарубіжними
державами в галузі інформаційної діяльності.
32. Особливості правового регулювання інформаційних відносин у діяльності
Державної фіскальної служби України.
33. Виявлення і документування злочинів, пов’язаних з інформаційними
відносинами.

