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ПЕРЕДМОВА
Відповідно до Конституції України, для надання професійної прав-

ничої допомоги в Україні діє адвокатура. Незалежність адвокатури га-
рантується. Засади організації і діяльності адвокатури та здійснення 
адвокатської діяльності в Україні визначаються законом.  Виключно 
адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист 
від кримінального обвинувачення.

Адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховен-
ства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення 
конф лікту інтересів.

У цьому навчально-практичному посібнику зібрано відповіді 
на питання усного іспиту, який складається для набуття права на за-
няття адвокатською діяльністю в Україні. Посібник розроблено від-
повідно до чинної Програми складення кваліфікаційного іспиту, 
затверд женої рішенням Ради адвокатів України.

Відповіді є стислим викладенням положень законодавства, судової 
практики та розкривають зміст таких положень у зручній інформатив-
ній формі в тому обсязі, який є необхідним і достатнім для демонст-
рування належного рівня підготовки особи, яка має намір займатися 
адвокатською діяльністю.

Матеріал підготовлено з перспективним урахуванням змін 
до Конституції України, норм матеріального та процесуального права, 
а також законодавства про судоустрій і статус суддів, затверджених 
парламентом. Водночас, у посібнику враховано аспекти перехідного 
періоду реформування судової системи, а також те, як остання функ-
ціонує станом на сьогодні.

Автори поставили перед собою завдання максимально уніфікува-
ти процес підготовки майбутніх адвокатів до кваліфікаційного іспиту. 
З огляду на це, зосередженість на змістовності та уникнення відсиль-
них правових положень у відповідях стали тим здобутком, що відріз-
няє цей навчально-практичний посібник від інших подібних джерел. 
Максимум інформативності в мінімумі тексту є визначальним для 
найефективнішої підготовки до адвокатського іспиту, а також упев-
неності тих, хто до нього готуються, у власних предметних знаннях.
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20. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову 
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шкоду. Підстави відповідальності за завдану моральну 
шкоду. Способи відшкодування майнової шкоди. Відшко-
дування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 
здоров’я або смертю. Відшкодування шкоди, завданої дже-
релом підвищеної небезпеки. Постанови Пленуму Верхов-
ного Суду України, що стосуються питань відшкодування 
шкоди. ............................................................................................103
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адвоката щодо доказування у судовому процесі. .......................115
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ката з цих питань. ..........................................................................118

5. Заходи процесуального примусу. Підстави і порядок засто-
сування заходів процесуального примусу. Види заходів 
процесуального примусу. .............................................................122

6. Судові витрати, їх види. Попереднє визначення суми су-
дових витрат. Забезпечення та попередня оплата судових 
витрат. Відстрочення та розстрочення судових витрат, 
зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати. Розпо-
діл судових витрат між сторонами у цивільній справі. .............123

7. Процесуальні строки. Судові виклики і повідомлення. ..............127
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8. Учасники судового процесу. Учасники справи, представники 
та інші учасники судового процесу, їх процесуальні права 
та обов’язки. Адвокат як представник у цивільному процесі. .129

9. Письмові заяви учасників справи. Види та вимоги до заяв 
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10. Відкриття провадження у справі. Підстави для залишення 
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позовів. Надання адвокатом професійної правничої (право-
вої) допомоги стороні з підготовки та подання позову .............135

11. Підготовче провадження. Завдання та строк підготовчого 
провадження. Подання відзиву, пояснень третіх осіб щодо 
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та судові рішення в підготовчому засіданні. Дії адвоката 
на цій стадії судового процесу. ....................................................139

12. Розгляд справи по суті. Відкриття судового засідання. Дії 
адвоката під час розгляду справи по суті. Спрощене прова-
дження. ...........................................................................................142

13. Фіксування судового процесу. Фіксування судового засі-
дання технічними засобами. Протокол судового засідання. 
Зауваження щодо технічного запису судового засідання, 
протоколу судового засідання та їх розгляд. Порядок скла-
дання та оформлення протоколів про окремі процесуальні  
дії. ...................................................................................................143

14. Зупинення і закриття провадження у справі. Залишення 
позову без розгляду. Надання адвокатом професійної прав-
ничої (правової) допомоги у таких ситуаціях. ...........................144

15. Судові рішення, їх види. Законність і обґрунтованість 
судового рішення у цивільній справі. Виправлення описок 
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провадження. Встановлення фактів, що мають юридичне 
значення. Підготовка і ведення адвокатом таких справ. 
Правові позиції Верховного суду в справах про встановлен-
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судом апеляційної інстанції. Постанова Пленуму Верхов-
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них справ в апеляційному порядку». ..........................................156
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них і кримінальних справ «Про судову практику розгляду 
цивільних справ в касаційному порядку». .................................160

21. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключ-
ними обставинами. Підстави перегляду. Строк та порядок 
подання, форма і зміст заяв про перегляд судових рішень 
за нововиявленими або виключними обставинами ...................163

22. Виконання судових рішень. Надання адвокатом професій-
ної правничої (правової) допомоги сторонам на цій стадії. .....165

VI. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
1. Законодавство України про кримінальну відповідальність. 

Дія кримінального закону в часі, просторі та по колу осіб ......167
2. Поняття злочину. Класифікація злочинів. Відмежування зло-

чину від проступку та діянь, що не являють собою суспіль-
ної небезпеки. Стадії злочину. Закінчений та незакінчений 
злочин. Добровільна відмова при незакінченому злочині. 
Покарання при незакінченому злочині. Готування до злочи-
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ну. Замах на злочин. ......................................................................168
3. Суб’єкт злочину. Осудність. Обмежена осудність. Вік, з яко-

го настає кримінальна відповідальність. Відповідальність 
за злочини, вчинені у стані сп’яніння. Суб’єктивна сторона 
злочину. Поняття вини та її форми. Мотив та мета злочину. 
Помилка та її значення для кримінальної відповідальності. ....169

4. Об’єкт злочину, його види. Предмет злочину. Об’єктивна 
сторона злочину. Суспільно-небезпечне діяння, суспіль-
но-небезпечні наслідки та причинний зв’язок між ними. 
Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину. ...171

5. Співучасть у злочині. Види співучасників. Відмежування 
співучасті від переховування або обіцяного неповідомлен-
ня про підготовлюваний або вчинюваний злочин. Вчинення 
злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змо-
вою, організованою групою або злочинною організацією. 
Кримінальна відповідальність співучасників. Добровільна 
відмова співучасників. ..................................................................173

6. Обставини, що виключають злочинність діяння. Необхідна 
оборона та крайня необхідність. Перевищення меж необ-
хідної оборони. Уявна оборона. Захист у таких справах. .........176

7. Підстави та порядок звільнення від кримінальної відпові-
дальності та від відбування покарання. Судимість. Повтор-
ність, сукупність і рецидив злочинів, їх правові наслідки. .......178

8. Поняття та мета покарання. Види покарань. Основні та до-
даткові покарання. Призначення покарань за сукупністю 
злочинів та сукупністю вироків. Правила складання пока-
рань. Зарахування строку попереднього ув’язнення. Обста-
вини, що пом’якшують та обтяжують покарання. .....................180
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Спеціальна конфіскація, випадки її застосування. Заходи 
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неповнолітніх. Правові позиції Верховного суду у справах 
про злочини неповнолітніх. .........................................................187

12. Злочини проти основ національної безпеки України, їх 
кваліфікуючі ознаки......................................................................189

13. Злочини проти життя та здоров’я особи, їх кваліфікуючі 
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в справах про злочини проти життя та здоров’я особи. ............190
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у справах про злочини проти власності. .....................................194
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ознаки. Правові позиції Верховного суду про відповідаль-
ність за окремі злочини у сфері господарської діяльності. ......196

17. Злочини проти громадської безпеки, їх кваліфікуючі 
ознаки. Правові позиції Верховного суду у кримінальних 
провадженнях про злочини, вчинені стійкими злочинними 
об’єднаннями.................................................................................197

18. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 
їх кваліфікуючі ознаки. Порушення правил безпеки до-
рожнього руху або експлуатації транспорту особами, які 
керують транспортними засобами. Незаконне заволодіння 
транспортним засобом. .................................................................199

19. Злочини проти громадського порядку та моральності, їх 
кваліфікуючі ознаки. Хуліганство та його відмінність від 
злочинів проти здоров’я людини. Правові позиції Верхов-
ного суду у справах про хуліганство. ..........................................200

20. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти 
здоров’я населення, їх кваліфікуючі ознаки. Контрабанда 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 
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перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, 
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діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, їх ква-
ліфікуючі ознаки. Поняття службової особи. Зловживання 
владою або службовим становищем. Перевищення влади 
або службових повноважень працівником правоохоронно-
го органу. Службове підроблення. Прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 
особою. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної 
вигоди службовій особі. Особливості захисту в таких  
справах. ..........................................................................................203

22. Злочини проти правосуддя. Порушення права на захист. 
Невиконання судового рішення. Втручання в діяльність 
захисника чи представника особи. Погроза або насильство 
щодо захисника чи представника особи, умисне знищення 
або пошкодження їх майна. Посягання на життя захисни-
ка чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’яза-
ною з наданням професійної правничої (правової)  
допомоги. .......................................................................................206

VII. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
1. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера 

його дії в просторі, часі та за колом осіб. Завдання кримі-
нального провадження..................................................................209

2. Загальні засади кримінального провадження. Верховенство 
права, законність, рівність перед законом і судом, презумп-
ція невинуватості, забезпечення права на захист, доступ 
до правосуддя: нормативно-правовий механізм забезпечен-
ня реалізації. Змагальність сторін як основоположна засада 
функціонування кримінального судочинства в Україні ............210
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провадженні ...................................................................................212

4. Види адвокатської діяльності в кримінальному провадженні. 
Загальні правила участі захисника у кримінальному про-
вадженні. Порядок залучення захисника та підтвердження 
його повноважень на участь у кримінальному провадженні. 
Випадки обов’язкової участі захисника у кримінальному 
провадженні. Відмова від захисника і його заміна ....................213

5. Участь адвоката на стадії досудового розслідування, його 
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права та обов’язки. Участь адвоката у слідчих (розшу-
кових) діях. Суть, методика, значення та тактика участі 
адвоката в процесуальних діях на стадії досудового розслі-
дування. ..........................................................................................214

6. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії, види 
та підстави їх проведення. ...........................................................218

7. Клопотання адвоката на досудовому розслідуванні. Оскар-
ження рішень, дій чи бездіяльності слідчого та прокурора 
на стадії досудового розслідування. Оскарження ухвал 
слідчого судді під час досудового розслідування. .....................221
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ня. Закриття кримінального провадження та провадження 
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мінальному провадженні. Ініціювання та укладення угоди, 
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рення та державної реєстрації. Установчі документи. 
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проти власності. Ведення адвокатом таких справ .....................388

17. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі 
шляхового господарства і зв’язку ................................................389

18. Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав 
громадян, житлово-комунального господарства і бла-
гоустрою. Адміністративні правопорушення в галузі 
торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі 
фінансів і підприємницькій діяльності .......................................389

19. Адміністративні правопорушення, що посягають на гро-
мадський порядок і громадську безпеку. Вчинення домаш-
нього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання 
термінового заборонного припису або неповідомлення про 
місце свого тимчасового перебування. Булінг (цькування) 
учасника освітнього процесу. Несплата аліментів. Ухилення 
особи від відбування адміністративного стягнення у виді 
суспільно корисних робіт. Невиконання батьками або осо-
бами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей. 
Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв 
у заборонених законом місцях або поява у громадських 
місцях у п’яному вигляді. Ведення адвокатом таких справ .......390

20. Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. 
Ведення адвокатом таких справ. .................................................391

21. Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, 
якості продукції, метрології та сертифікації. Ведення адво-
катом таких справ .........................................................................392
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22. Адміністративні правопорушення, що посягають на вста-
новлений порядок управління. Злісна непокора законному 
розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громад-
ського формування з охорони громадського порядку і дер-
жавного кордону, військовослужбовця. Самоуправство. 
Порушення правил адміністративного нагляду. Ведення 
адвокатом таких справ ..................................................................393

XIII. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО 
АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО

1. Завдання та основні засади адміністративного судочинства. 
Форми адміністративного судочинства. Професійна прав-
нича (правова) допомога при вирішені справ в адміністра-
тивному суді. Справи, на які поширюється юрисдикція 
адміністративних судів. Розмежування предметної юрис-
дикції адміністративних судів. Інстанційна юрисдикція. 
Територіальна юрисдикція (підсудність) ....................................394

2. Визначення складу суду. Підстави для відводу (самовідводу) 
судді. Заява про відвід (самовідвід) та порядок вирішення 
заявленого відводу та самовідводу. Учасники адміністра-
тивного процесу. Адміністративна процесуальна право-
суб’єктність. Права і обов’язки учасників справи. Процесу-
альні права і обов’язки учасників справи. Участь у справі 
представників. Документи, що підтверджують повноважен-
ня представників. Інші учасники судового процесу. .................397

3. Докази та доказування в адміністративному процесі. Понят-
тя доказів. Належність, допустимість, достовірність та до-
статність доказів. Подання доказів. Обов’язок доказування. ...401

4. Процесуальні строки, їх обчислення. Поновлення та продов-
ження процесуальних строків. Строк звернення до адміні-
стративного суду. Наслідки пропущення строків звернення 
до адміністративного суду. Судові виклики і повідомлення. 
Судові витрати, їх види та розподіл. Витрати на професій-
ну правничу допомогу. .................................................................402

5. Заходи процесуального примусу, їх види, підстави і поря-
док застосування. Забезпечення позову, його види. Зміст 
і форма заяви про забезпечення позову, порядок її подання. 
Порядок розгляду заяви про забезпечення позову ....................405
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6. Види та зміст заяв по суті справи. Заяви з процесуальних 
питань. Загальні вимоги до форми, змісту письмової заяви, 
клопотання, заперечення. Вимоги до позовної заяви. Доку-
менти, що подаються до позовної заяви. Відзив на позовну 
заяву. Відповідь на відзив. Заперечення. Пояснення третьої 
особи щодо позову або відзиву ...................................................406

7. Підготовче провадження. Завдання та строк проведення під-
готовчого провадження. Порядок проведення підготовчого 
засідання. Робота адвоката на цій стадії. Судові рішення 
у підготовчому засіданні. Підстави і порядок проведення 
врегулювання спору за участю судді та припинення врегу-
лювання спору за участю судді. ..................................................407

8. Строки розгляду адміністративної справи. Розгляд справи. 
Участь у судовому засіданні в режимі відео конференції. 
Відкриття розгляду справи по суті. З’ясування обставин 
справи та дослідження доказів. Відкладення розгляду спра-
ви або перерва в судовому засіданні. Закінчення з’ясування 
обставин і перевірки їх доказами. Судові дебати та ухва-
лення рішення ...............................................................................408

9. Судові рішення, їх види. Законність і обґрунтованість судо-
вого рішення. Порядок ухвалення судових рішень. Повно-
важення суду при вирішенні справи. Зміст рішення та ухва-
ли суду. Проголошення судового рішення та його вручення. 
Набрання рішенням та ухвалою законної сили. ........................410

10. Справи, що розглядаються за правилами спрощеного 
провадження. Вирішення питання про розгляд справи 
за правилами спрощеного позовного провадження. Строк 
розгляду справи за правилами спрощеного позовного 
провадження. Особливості розгляду справи за правилами 
спрощеного позовного провадження. Особливості розгляду 
окремих категорій справ незначної складності ..........................411

11. Розгляд окремих категорій складних адміністративних 
справ. Особливості провадження у справах щодо оскаржен-
ня нормативно-правових актів органів виконавчої влади, 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів 
місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних 
повноважень. Наслідки визнання нормативно-правового 
акта протиправним та нечинним. Особливості проваджен-
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ня у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності 
Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради 
правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів ..................412

12. Розгляд окремих категорій термінових адміністративних 
справ. Особливості подання заяв по суті справи в окремих 
категоріях адміністративних справ, обчислення процесу-
альних строків в таких категоріях справ, повідомлення 
учасників справи про дату, час та місце розгляду таких 
категорій адміністративних справ. Особливості проголо-
шення та вручення судових рішень в окремих категоріях 
адміністративних справ. Особливості апеляційного та каса-
ційного оскарження судових рішень в цій категорії адміні-
стративних справ. Ведення адвокатом таких справ...................413

13. Особливості провадження у справах щодо оскарження 
рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій 
з референдуму, членів цих комісій. Особливості прова-
дження у справах щодо уточнення списку виборців. Веден-
ня адвокатом таких справ .............................................................415

14. Особливості провадження у справах щодо оскарження рі-
шень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, орга-
нів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, 
інформаційних агентств, підприємств, установ, організа-
цій, їхніх посадових і службових осіб, творчих працівників 
засобів масової інформації та інформаційних агентств, які 
порушують законодавство про вибори та референдум .............417

15. Особливості провадження у зразковій справі. Особливості 
провадження у типовій справі. Ведення адвокатом таких 
справ. ..............................................................................................418

16. Суд апеляційної інстанції в адміністративних справах. Пра-
во на апеляційне оскарження. Ухвали, на які можуть бути 
подані апеляційні скарги окремо від рішення суду. Строки 
апеляційного оскарження. Вимоги до форми і змісту апеля-
ційної скарги. Порядок подання апеляційної скарги. Зали-
шення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної 
скарги судом апеляційної інстанції. Відмова у відкритті 
апеляційного провадження. Відкриття апеляційного прова-
дження. Відзив на апеляційну скаргу. Закриття апеляційно-
го провадження .............................................................................419
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17. Підготовка справи до апеляційного розгляду та призначен-
ня справи до розгляду. Апеляційний розгляд справи у су-
довому засіданні. Апеляційний розгляд справи в порядку 
письмового провадження за наявними у справі матеріалами ..423

18. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками 
розгляду апеляційної скарги. Підстави для залишення апе-
ляційної скарги без задоволення, а судового рішення –  без 
змін. Підстави для скасування судового рішення повністю 
або частково. Судові рішення суду апеляційної інстанції ........424

19. Суд касаційної інстанції. Право на касаційне оскаржен-
ня. Підстави касаційного оскарження. Строк касаційного 
оскарження. Форма і зміст касаційної скарги та порядок 
її подання. Залишення касаційної скарги без руху, повер-
нення касаційної скарги. Відмова суду касаційної інстанції 
у відкритті касаційного провадження. Відкриття касацій-
ного провадження. Відзив на касаційну скаргу. Закриття 
касаційного провадження. Підготовка справи до касаційно-
го розгляду. Строк розгляду касаційної справи. Попередній 
розгляд справи. Касаційний розгляд справи у судовому 
засіданні. Касаційний розгляд справи в порядку письмово-
го провадження за наявними у справі матеріалами. Повно-
важення суду касаційної інстанції за наслідками розгляду 
касаційної скарги ..........................................................................426

20. Підстави для передачі справи на розгляд палати, об’єднаної 
палати або Великої палати Верховного Суду та порядок 
передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або 
Великої палати Верховного Суду ................................................430

21. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключ-
ними обставинами. Підстави перегляду судових рішень 
за нововиявленими або виключними обставинами. Порядок 
і строк подання заяви про перегляд судового рішення за но-
вовиявленими або виключними обставинами, вимоги щодо 
її форми та змісту. Порядок здійснення перегляду судового 
рішення за нововиявленими або виключними обставинами ....432

22. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових 
рішень в адміністративних справах ............................................434



520

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ АДВОКАТСЬКИЙ ІСПИТ

XIV. БЮДЖЕТНЕ, ПОДАТКОВЕ  
ТА МИТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

1. Бюджетна система України, бюджетний устрій, бюджетний 
процес і його учасники. Бюджетні призначення ........................435

2. Бюджетна класифікація. Класифікація доходів бюджету. 
Правове регулювання доходів бюджетів усіх рівнів. Класи-
фікація видатків та кредитування бюджету ................................435

3. Система оподаткування в Україні ..................................................436
4. Основні засади податкового законодавства України. Подат-

ковий кодекс України, його зміст і значення. .............................436
5. Податок на прибуток підприємств. Надання професійної 

правничої (правової) допомоги при веденні таких справ .........437
6. Податок на додану вартість, акцизний податок та інші не-

прямі податки. Професійна правнича (правова) допомога 
суб’єктам оподаткування при веденні таких справ. ..................438

7. Податок на доходи фізичних осіб. Неоподаткований мінімум 
доходів громадян. Надання професійної правничої (право-
вої) допомоги громадянам –  платникам податків ......................439

8. Транспортний податок. Професійна правнича (правова) до-
помога при виникненні спору ......................................................440

9. Правове регулювання місцевих податків та зборів. Профе-
сійна правнича (правова) допомога в цих питаннях .................441

10. Державне мито та судовий збір, їх нормативно-правове 
регулювання ..................................................................................441

11. Оподаткування адвокатської діяльності. Нормативно-пра-
вове регулювання та вдосконалення законодавства України 
з цього питання .............................................................................442

12. Відповідальність за порушення податкового законодавства. 
Ведення адвокатом таких справ ..................................................443

13. Оскарження рішень державних органів, які уповноважені 
застосовувати заходи відповідальності за порушення по-
даткового законодавства. Надання адвокатом професійної 
правничої (правової) допомоги в таких категоріях справ .........444

14. Законодавство України з питань державної митної справи 
та особливості його застосування. Митний кодекс України. 
Запобігання та протидія контрабанді. Професійна правнича 
(правова) допомога адвоката у справах про контрабанду .........445
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15. Порядок і умови переміщення товарів через митний кордон 
України, їх митний контроль та митне оформлення. Оскар-
ження постанов про порушення митних правил. Професій-
на правнича (правова) допомога адвоката у таких справах ......446

16. Поняття захисника згідно з нормами Митного кодексу. 
Мета і порядок адміністративного затримання у випадках 
порушення митних правил. Професійна правнича (правова) 
допомога адвоката у таких справах .............................................447

17. Відповідальність за порушення митного законодавства. 
Види стягнень за порушення митних правил. Компроміс 
у справі про порушення митних правил. Професійна прав-
нича (правова) допомога адвоката у таких справах ..................448

18. Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні ..........449
19. Правове регулювання аудиторської діяльності. Загальні 

умови та підстави проведення аудиту та надання інших 
аудиторських послуг. Випадки обов’язкового проведення 
аудиту. Використання аудиту в адвокатській діяльності ...........449

20. Законодавство про валютне регулювання і валютний кон-
троль. Відповідальність за його порушення. Професійна 
правнича (правова) допомога з цих питань ................................450

21. Правове регулювання грошового обігу в Україні. Право грошо-
вої емісії. Правове становище Національного банку України. ....... 451

22. Правове становище органів державного казначейства і їх 
функції ...........................................................................................452
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