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ВСТУП

Програма вступного екзамену призначена для вступників на III курс
денної та заочної форм навчання за спеціальністю 081 Право.
Цією програмою передбачається перевірка знань вступників з фахових
дисциплін «Теорія держави і права», «Юридична деонтологія», «Конституційне
право», «Судові та правоохоронні органи», «Кримінальне право»,
«Адміністративне право», «Цивільне право». По даним дисциплінам поданий
перелік основних питань, на базі яких формується екзаменаційний білети, що
містять три теоретичних питання. Пакет містить 40 екзаменаційних білетів.
Програма також містить структуру білета і критерії оцінювання відповідей
вступника, та список літератури.
1. Опис основних розділів програми
Тема 1. Теорія держави і права
Теорія держави і права в системі юридичних наук. Методологія і методи в
пізнанні держави і права. Державна влада: поняття і ознаки. Державний
суверенітет. Народний суверенітет і національний суверенітет. Поняття та
класифікація функцій держави. Правові форми здійснення функцій держави.
Механізм держави і його структура. Державний апарат та його ознаки. Орган
державної влади. Класифікація органів державної влади. Державна служба і її
види. Поняття та ознаки права. Способи та типи правового регулювання.
Структура системи законодавства. Функції та принципи нормотворчості.
Поняття та ознаки закону. Підзаконні нормативні правові акти: поняття та
класифікація. Поняття і риси правових відносин. Суб’єкти правових відносин,
їх види. Правопорушення: поняття і ознаки. Склад і види правопорушень.

Тема 2. Юридична деонтологія
Поняття, ознаки та функції юридичної деонтології. Методи юридичної
деонтології: загальнонаукові, часткові (конкретні) та спеціальні. Поняття та
загальна характеристика професії юриста. Статус та соціальне призначення
юридичної професії. Основні підходи до поняття терміну «юрист». Характерні
ознаки професії юрист, які відрізняють її від інших професій. Формування
професійної майстерності фахівця-юриста. Основні вимоги, що ставляться до
юридичної професії. Проблеми співвідношення етики та права
Тема 3. Конституційне право
Поняття і предмет конституційного права України. Методи
конституційного права: поняття та види. Система конституційного права:
конституційні принципи, норми та інститути (види та особливості).
Конституційна відповідальність: особливості, види та підстави. Конституційні
правовідносини: поняття, склад та особливості. Джерела конституційного права
України. Конституційне право в системі національного права України. Поняття
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конституції та конституціоналізму. Основні риси та юридичні властивості
конституції. Класифікація конституцій за видами та формами. Поняття i
сутність Конституції України, її значення для розвитку суспільства i держави.
Зміст і структура Конституції України. Порядок прийняття та внесення змін до
Конституції України.
Тема 4. Судові та правоохоронні органи
Поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності. Поняття
судової та правозахисної діяльності. Ознаки правоохоронної діяльності.
Правосуддя, його ознаки. Судова система України. Поняття про судові ланки та
інстанції. Основоположні принципи правосуддя в Україні. Правосуддя і його
демократичні засади. Принципи суддівського самоврядування. Організаційні
форми суддівського самоврядування. Загальна характеристика та основні
завдання нотаріату. Принципи діяльності нотаріату. Принципи (засади)
діяльності адвокатури. Характеристика видів правової допомоги. Органи
адвокатського самоврядування.
Тема 5. Кримінальне право
Поняття, предмет і метод та ознаки кримінального права як галузі права.
Завдання, система і принципи кримінального права як галузі права. Поняття
закону про кримінальну відповідальність, його структура. Види диспозицій і
санкцій. Чинність кримінального закону в просторі, в часі і за колом осіб.
Поняття злочину та його ознаки. Малозначиме діяння та умови його
застосування. Класифікація злочинів. Поняття та значення складу злочину.
Поняття кваліфікації злочинів, її основні правила та значення. Елементи і
ознаки складу злочину. Обов’язкові та факультативні ознаки. Види складів
злочинуПоняття об’єкту злочину. Види і значення суспільно небезпечних
наслідків Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину як
факультативні ознаки об’єктивної сторони злочину. Поняття та види суб’єктів
злочину. Поняття осудності, неосудності та обмеженої осудності. Поняття і
значення суб’єктивної сторони злочину. Умисел та його види. Відмежування
непрямого умислу від прямого. Особливості умислу у злочинах із формальним
складом.
Тема 6. Адміністративне право
Поняття адміністративного права як галузі права. Предмет та завдання
адміністративного права як галузі права. Метод адміністративного права
(адміністративно-правовий метод). Імперативний та диспозитивний методи
адміністративно-правового регулювання та їх характеристика. Поняття та
зміст системи адміністративного права. Поняття та специфіка змісту
адміністративно-правових норм. Мета та особливості адміністративноправових норм. Поняття структури адміністративно-правової норми. Гіпотеза
адміністративно-правової норми. Диспозиція адміністративно-правової норми.
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17. Санкція адміністративно-правової норми. Поняття та сутність
адміністративно-правових відносин. Поняття та специфіка джерел
адміністративного права.. Схарактеризуйте види джерел адміністративного
права. Поняття та сутність систематизації адміністративно-правових актів.
Тема 7. Цивільне право
Цивільне право в системі права України. Предмет та методи правового
регулювання цивільних відносин. Підстави виникнення цивільних
правовідносин. Право - дієздатність неповнолітніх та малолітніх. Визнання
особи недієздатною та обмеження її цивільної дієздатності. Місце проживання
особи. Оголошення особи померлою та безвісно відсутньою. Поняття та види
юридичних осіб. Господарські товариства як юридична особа. Способи
припинення юридичних осіб. Умови дійсності правочинів. Наслідки визнання
правочинів недійсними. Представництво та довіреність. Строки і терміни в
цивільному праві. Позовна давність. Переривання та зупинення позовної
давності. Захист цивільних прав. Об`єкти цивільних правовідносин. Цінні
папери як об`єкти цивільних правовідносин. Здійснення цивільних прав:
умови та способи. Особисті немайнові права,що забезпечують природне
існування фізичної особи. Особисті немайнові права, що забезпечують
соціальне буття фізичної особи. Речові права: поняття, ознаки, види. Право
власності. Види права власності. Суб`єкти та об`єкти права приватної
власності. Право спільної власності. Способи захисту права власності.
Підстави виникнення та припинення права власності
2. Орієнтовний перелік питань, які виносяться на випробування
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Теорія держави і права в системі юридичних наук.
Методологія і методи в пізнанні держави і права.
Державна влада: поняття і ознаки.
Державний суверенітет.
Народний суверенітет і національний суверенітет.
Поняття та класифікація функцій держави.
Правові форми здійснення функцій держави.
Механізм держави і його структура.
Державний апарат та його ознаки.
Орган державної влади.
Класифікація органів державної влади.
Державна служба і її види.
Поняття та ознаки права.
Способи та типи правового регулювання.
Структура системи законодавства.
Функції та принципи нормотворчості.
Поняття та ознаки закону.
Підзаконні нормативні правові акти: поняття та класифікація.
Поняття і риси правових відносин.
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20.
Суб’єкти правових відносин, їх види. Правопорушення: поняття і
ознаки. Склад і види правопорушень.
21.
Поняття, ознаки та функції юридичної деонтології.
22.
Методи юридичної деонтології: загальнонаукові, часткові
(конкретні) та спеціальні.
23.
Поняття та загальна характеристика професії юриста.
24.
Статус та соціальне призначення юридичної професії.
25.
Основні підходи до поняття терміну «юрист».
26.
Характерні ознаки професії юрист, які відрізняють її від інших
професій.
27.
Формування професійної майстерності фахівця-юриста.
28.
Основні вимоги, що ставляться до юридичної професії.
29.
Проблеми співвідношення етики та права
30.
Поняття і предмет конституційного права України.
31.

Методи конституційного права: поняття та види.

32.
Система конституційного права: конституційні принципи, норми та
інститути (види та особливості).
33.

Конституційна відповідальність: особливості, види та підстави.

34.

Конституційні правовідносини: поняття, склад та особливості.

35.

Джерела конституційного права України.

36.

Конституційне право в системі національного права України.

37.

Поняття конституції та конституціоналізму.

38.

Основні риси та юридичні властивості конституції.

39.

Класифікація конституцій за видами та формами.

40.
Поняття i сутність Конституції України, її значення для розвитку
суспільства i держави.
41.

Зміст і структура Конституції України.

42.

Порядок прийняття та внесення змін до Конституції України.

43.

Поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності.

44.

Поняття судової та правозахисної діяльності.

45.

Ознаки правоохоронної діяльності.

46.

Правосуддя, його ознаки.

47.

Судова система України.

48.

Поняття про судові ланки та інстанції.

49.

Основоположні принципи правосуддя в Україні.

50.

Правосуддя і його демократичні засади.

51.

Принципи суддівського самоврядування.

52.

Організаційні форми суддівського самоврядування.
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53.

Загальна характеристика та основні завдання нотаріату.

54.

Принципи діяльності нотаріату.

55.

Принципи (засади) діяльності адвокатури.

56.

Характеристика видів правової допомоги.

57.

Органи адвокатського самоврядування.

58.
права.

Поняття, предмет і метод та ознаки кримінального права як галузі

59.
права.

Завдання, система і принципи кримінального права як галузі

60.

Поняття закону про кримінальну відповідальність, його структура.

61.

Види диспозицій і санкцій.

62.

Чинність кримінального закону в просторі, в часі і за колом осіб.

63.

Поняття злочину та його ознаки.

64.

Малозначиме діяння та умови його застосування.

65.

Класифікація злочинів.

66.

Поняття та значення складу злочину.

67.

Поняття кваліфікації злочинів, її основні правила та значення.

68.

Елементи і ознаки складу злочину.

69.

Обов’язкові та факультативні ознаки.

70.

Види складів злочину.

71.

Поняття об’єкту злочину.

72.

Види і значення суспільно небезпечних наслідків

73.
Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину як
факультативні ознаки об’єктивної сторони злочину.
74.

Поняття та види суб’єктів злочину.

75.

Поняття осудності, неосудності та обмеженої осудності.

76.

Поняття і значення суб’єктивної сторони злочину.

77.

Умисел та його види.

78.

Відмежування непрямого умислу від прямого.

79.

Особливості умислу у злочинах із формальним складом.

80.

Поняття адміністративного права як галузі права.

81.

Предмет та завдання адміністративного права як галузі права.

82.

Метод адміністративного права (адміністративно-правовий метод).

83.
Імперативний та диспозитивний
правового регулювання та їх характеристика.

методи

адміністративно6

84.

Поняття та зміст системи адміністративного права.

85.

Поняття та специфіка змісту адміністративно-правових норм.

86.

Мета та особливості адміністративно-правових норм.

87.

Поняття структури адміністративно-правової норми.

88.

Гіпотеза адміністративно-правової норми.

89.

Диспозиція адміністративно-правової норми.

90.

Санкція адміністративно-правової норми.

91.

Поняття та сутність адміністративно-правових відносин.

92.

Поняття та специфіка джерел адміністративного права.

93.

Схарактеризуйте види джерел адміністративного права.

94.
актів.

Поняття та сутність систематизації адміністративно-правових

95.

Цивільне право в системі права України.

96.

Предмет та методи правового регулювання цивільних відносин.

97.

Підстави виникнення цивільних правовідносин.

98.

Право - дієздатність неповнолітніх та малолітніх.

99.
Визнання
дієздатності.

особи

недієздатною

та

обмеження

її

цивільної

Умови

дійсності

100.

Місце проживання особи.

101.

Оголошення особи померлою та безвісно відсутньою.

102.

Поняття та види юридичних осіб.

103.

Господарські товариства як юридична особа.

104. Способи
правочинів.

припинення

юридичних

осіб.

105.

Наслідки визнання правочинів недійсними.

106.

Представництво та довіреність.

107.

Строки і терміни в цивільному праві.

108.

Позовна давність.

109.

Переривання та зупинення позовної давності.

110.

Захист цивільних прав.

111.

Об`єкти цивільних правовідносин.

112.

Цінні папери як об`єкти цивільних правовідносин.

113.

Здійснення цивільних прав: умови та способи.

114. Особисті немайнові права,що забезпечують природне існування
фізичної особи.
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115.

Право власності.

116.

Види права власності.

117.

Суб`єкти та об`єкти права приватної власності.

118.

Право спільної власності.

119.

Способи захисту права власності.

120.

Підстави виникнення та припинення права власності

3. Структура екзаменаційного білету
Екзаменаційний білет складається з трьох теоретичних питань .
Приклад екзаменаційного білету:
1. Виникнення, поняття і основні ознаки держави.
2. Судовий процес, його стадії.
3. Злочини проти власності: загальна характеристика.
4. Критерії оцінювання відповідей вступника
Знання вступників оцінюються за чотирьохбальною шкалою:
- "відмінно" (5);
- "добре" (4);
- "задовільно" (3);
- "незадовільно" (2).
Оцінка "відмінно" ставиться у тому випадку, коли вступник глибоко і
вичерпно знає предмет, основну (обов'язкову) літературу за програмою
дисципліни, повно, чітко і грамотно відповідає на питання в обсязі програми,
вміє вільно застосовувати свої теоретичні знання на практиці.
Оцінка "добре" ставиться в тому випадку, коли вступник твердо знає
предмет, основну (обов'язкову) літературу за програмою дисципліни,
впевнено відповідає на питання в обсязі програми, вміє вільно застосовувати
свої теоретичні знання на практиці, при цьому за деякими показниками є
недоліки непринципового характеру, якість відповідей вступника у
відношенні точності і чіткості викликає зауваження чи виправлення членів
комісії у вигляді виправлень і навідних запитань.
Оцінка "задовільно" ставиться в тому випадку, коли вступник виявив
знання лише основного матеріалу, але не знає деталей питання, невпевнено
використовує отримані знання для пояснення поставлених питань, для
одержання правильних відповідей потрібна була допомога членів комісії у
вигляді виправлень і навідних запитань.
Оцінка "незадовільно" ставиться в тому випадку, коли вступник має
поверхневе уявлення по заданому питанню, з труднощами застосовує на
практиці отримані знання.
Обговорення результатів іспиту у відношенні до кожного вступника
проводиться на закритому засіданні предметної комісії. При визначенні
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підсумкової оцінки члени комісії користуються обчисленням її як середнього
арифметичного показника. Рішення про оцінку приймається відкритим
голосуванням, в якому приймає участь тільки склад даної комісії, простою
більшістю голосів. При рівній кількості голосів, голос голови комісії є
вирішальним.
Результати здачі іспиту оголошуються вступникам у день затвердження
протоколів приймальної комісії.
5. Рекомендована література
Тема 1. Теорія держави і права
1.
Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР//
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
2.
Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів
юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В.
Авраменко та ін.; За ред. д-раюрид. наук, проф., акад. АПрНУкраїниМ. В.
Цвіка,д-раюрид.наук, проф., акад. АПрНУкраїни О. В. Петришина. — Харків:
Право, 2011. — 584 с.
3.
Кельман, О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права:
Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
4.
Кравчук М. В.Теорія держави і права (опорні конспекти): Навч.
посіб. для студ. вищ. навч.закл. 3- є вид., змін. й доп. / М.В. Кравчук (авт.упоряд). – К.: Алерта, 2014. – 608 с.
5.
Луць Л. А.. Загальна теорія держави та права: Навчальнометодичний посібник (за кредитномодульною системою). - К.: Атіка, 2007.-412
с.
6.
Молдован А., Озель В. Теорія держави та права: основні поняття :
Навч. посіб. / А. Молдован, В. Озель. – К.: Алерта, 2017. – 100 с.
7.
Передрієнко В.О.Теорія держави і права : навчальний посібник /
Передрієнко В.О., Санагурська Г.М. - Львів : Видавництво Львівської
комерційної академії, 2015. - 200 с.
8.
Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч.
посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с.
9.
Рудик П. А. Теорія держави: основні теорії, концепції, підходи до
вивчення: навчальний посібник / П. А. Рудик. – К. : Алерта, 2016. – 288 с.
10.
Скакун О. Ф. Теорія права і держави. 4-те виданя : Підручник / О.
Ф. Скакун. – К.: Алерта, 2017. – 528 с.
Тема 2. Юридична деонтологія
1.
Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР//
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
2.
Скакун О.Ф. Юридическаядеонтология: [учебник] / О.Ф. Скакун.
Издание 2-е, с изменениями и дополнениями. – Х.: Эспада, 2002. – 504 c.
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Сливка
С.С.
Професійна
культура
юриста
(теоретикометодологічний аспект) / С.С. Сливка. – Львів: Світ, 2000. – 336 с.
4.
Сливка С.С. Юридична деонтологія: [підручник] / С.С. Сливка. Вид.
2-е, переоб. и доп. – К.: Атіка, 2003. – 320 с.
5.
Формування правосвідомості і правової культури студентів в
Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Н.Ю. Коваленко; Київ. нац.
ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 19 с.
6.
Формування професійного мовлення майбутніх юристів: автореф.
дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / М.Й. Криськів; Ін-т педагогіки АПН України.
— К., 2008. — 20 с.
7.
Формування
професійної
культури
майбутніх
юристів:
філософсько-правове дослідження: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 /
Б. О. Чупринський; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2010. — 20 с.
8.
Формування психологічної готовності майбутніх юристів до
професійної діяльності: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ю.Ю.
Бойко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2008. — 21 с.
9.
Формування риторичних умінь у майбутніх правників у процесі
професійної підготовки: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Є.В.
Тягнирядно; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім.
Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2008. — 20 с.
10.
Чупринський Б. О. Формування професійної культури майбутніх
юристів: філософськоправове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.12 / Чупринський Борис Олександрович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. Л., 2010. - 20 с.
3.

Тема 3. Конституційне право
1.
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 року. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua
2.
Афанасьєва М. В., Бальцій Ю. Ю., Батан Ю. Д. Конституційне
право України: прагматичний курс: навч. посіб. /за заг. ред.. М. В. Афанасьєвої,
А. А. Єзєрова. Одеса: Юридична література, 2017. 256 с.
3.
Барабаш Ю. Г., Слінько Т. М., Летнянчин Л.І. Конституційне право
України: посіб. для підготовки до іспитів. Х.: Право. 2016. 345 с.
4.
Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні:
підручник. Харків: Право, 2017. 390 с.
5.
Конституційне право: підручник / МВС України, Харків. Нац. ун-т
внутр. справ ; за заг. Ред. О. С. Бакумова, Т. І. Гудзбь, М. І. Марчука ; [О. С.
Бакумова, Т. І. Гудзбь, М. І. Марчука та ін.] ; передм. М. І. Марчука. Харків,
2019. 484 с.
6.
Конституційне право України: навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук,
Т. Є. Дяків. К. : ЦУЛ, 2018. 218 с.
7.
Нестерович В.Ф. Виборче право України: підручник. Київ: Ліра-К,
2017. 503 с.
8.
Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України:
підручник. 5-те вид. перероб. і доповн. Київ: «Ліра К», 2014. 560 с.
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9.
Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України. Повний
курс: навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 2018. 556 с.
10.
Федоренко B.Л. Конституційне право України: підруч. М-во
юстиції України, Нац. акад. держав. упр. при Президентові України. Київ: ЛіраК, 2016. 616 с.
Тема 4. Судові та правоохоронні органи
1.
Бурбика М.М., Уткіна М.С. Судові та правоохоронні органи (у
схемах і таблицях): навчальний посібник. – Суми : Сумський державний
університет, 2016. – 123 с.
2.
Дудченко О.Ю. Організація судових та правоохоронних органів:
Навчальний посібник з підготовки до іспиту, Х. : Право, 2016. - 198с
3.
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 року. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua
4.
Лапкін А. В. Організація судових та правоохоронних органів
України: навч. посіб. у схемах / А. В. Лапкін. – Вид. 7-ме, змін. і допов. –
Харків: Право, 2018. – 170 с
5.
Лапкін А. В. Організація судових та правоохоронних органів
України : навч. посіб. у схемах / А.В. Лапкін. – Вид. 7-ме, змін. і допов. –
Харків : Право, 2018. – 170 с.
6.
Судові та правоохоронні органи України: підручник для студ. вищ.
навч. закл. / В.Т. Нор, Н.П. Анікіна, Н.Р. Бобечко; за ред. В.Т. Нора. К.: Ін Юре,
2010. 240 с.
7.
Судові та правоохоронні органи: навчальний посібник / І.В.
Тетарчук. - Київ: Центр навчальної літератури, 2018. - 200 с.
8.
Судові та правоохоронні органи: навчальний посібник /
М.В.Ковалів, С.С. Єсімов, Ю.С. Назар, М.Т.Гаврильців, Г.Ю. Лук’янова, А.І.
Годяк, М.М. Бліхар. Львів: Львівський державний університет внутрішніх
справ, 2016. 388 с.
9.
Судові, правоохоронні, контрольно-наглядові та правозахисні
органи України : підручник / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за
заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С. М. Гусарова ; [С. М. Гусаров, О. Ю.
Салманова, А. Т. Комзюк та ін.]. – Харків, 2020. – 512 с.
10.
Терещук Г.А. Судові та правоохоронні органи України. Конспект
лекцій для студентів спеціальності 081 - Право денної та заочної форм
навчання. - Луцьк: ЛНТУ, 2017. — 109 с.
Тема 5. Кримінальне право
1.
Конституція України: Закон України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР
Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2.
Кримінальний кодекс України: Закон України від 5.04.2001р. №
2341-III,
Дата
оновлення:
30.03.2020р.
URL:
https:
zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
3.
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /За
ред. М.І.Мельника, М. І. Хавронюка.9-е вид., переробл. та допов. К.: Юридична
думка, 2019. 1288 с.
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4.
Кримінальне право України. Загальна частина: зб. задач /За заг. ред.
д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Шармар О.М. Київ: НАВС, 2018. 108
с.
5.
Кримінальне право України. Особлива частина: зб. задач / За заг.
ред. д.ю.н., проф. Савченка А.В. та к.ю.н., доц. Мостепанюк Л.О. Київ: НАВС,
2018. 101 с.
6.
Актуальні питання кримінального законодавства України та
практики його застосування : монографія / В.Я. Тацій, В.І. Борисов, Л.М.
Демидова та ін. ; за заг. ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова, Л.М. Демидової. – Харків
: Право, 2017. – 400 с.
7.
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України.
Злочини проти власності / За ред. М. І. Хавронюка. – 2017. – 448 с.
8.
Актуальні проблеми кримінального права : [навч. посіб.] / В. М.
Попович, П. А. Ткачук, А. В. Адрушко, С. В. Голін. – К. : Юрінком Інтер, 2009.
– 362 с.
9.
Бантишев О. Ф. Кримінальне право України в питаннях та
відповідях / О. Ф. Бантишев. – К. : Паливода А. В., 2013. – 308 с.
Тема 6. Адміністративне право
1.
Адміністративне право. Загальна частина (альбом схем) [Текст] :
навч. посіб. / За заг. ред. О.В. Кузьменко. – К. : ЦУЛ, 2015. – 232 с.
2.
Бурбика, М. М. Адміністративне право України [Текст] : навч.
посіб. / М. М. Бурбика, А. В. Солонар, К. Д. Янішевська. – Суми : Мрія, 2015. –
358 с.
3.
Куліш, А.М. Адміністративне право України. Загальна частина (у
схемах): навчальний посібник / А.М. Куліш, А.В. Солонар, К.Д. Янішевська. –
Суми: Видавництво «Ярославна», 2017. – 220с.
4.
Галунько В. Адміністратвине право України: підручник. Видання
друге. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 520 с.
5.
Мельник Р.С., Мосьондз С.О. Адміністратвине право України ( у
схемах і таблицях): навальний підручник. Київ: ,рінком Інтер; Буква Закону,
2018. 344 с.
6.
Загальне адміністративне право: навчальний посібник / В.В.
Галунько , В.І. Курило , С.О. Короєд , О.Ю. Дрозд, І.В. Гиренко, О.М. Єщук,
І.М. Риженко, А.А. Іванищук, Р.Д. Саунін, І.М. Ямкова. за ред. проф. В.В.
Галунька. Херсон: Грінь Д.С., 2015. 272 с.
7.
Загальне адміністративне право : підручник / Гриценко I. С.,
Мельник Р. С., Пухтецька А. А. та інші; за заг. ред. I. С. Гриценка. Київ :
Юрінком Iнтер, 2015. 568 с.
8.
Адміністративне право : підручник / НЮАУ ім. Я. Мудрого ; за заг.
ред. : Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. Харків : Право, 2010. 624 с.
9.
Адміністративне право : посіб. для підготовки до іспиту / Ю. П.
Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін. ; за заг. ред. В. М. Гаращука. Х. : Право,
2016. 144 с. 6
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Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб. / Алфьоров
С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. К.: Центр учбової
літератури, 2011. 216 с.
10.

Тема 7. Цивільне право
1.
Гриценко Г. Зобов’язання з обов’язковою множинністю осіб та
зобов’язання, в яких вона неможлива // Юридична Україна. – 2013. - № 6. – С.
60-64.
2.
Дзера І. Деякі питання визнання права власності за статтею 392
Цивільного кодексу України // Підприємництво, господарство і право. – 2018. № 5. – С. 19-24.
3.
Коструба А. Доктринальні аспекти виникнення, зміни та
припинення суб’єктивних цивільних прав і юридичних обов’язків // Право
України. – 2015. - № 12. – С. 101-107.
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6. Екзаменаційні білети
Білет 1.
1.
Підстави виникнення та припинення права власності
2.
Поняття структури адміністративно-правової норми.
3.
Чинність кримінального закону в просторі, в часі і за колом осіб.
Білет 2.
1.
Способи захисту права власності.
2.
Теорія держави і права в системі юридичних наук.
3.
Види складів злочину.
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Білет 3.
1.
Право спільної власності.
2.
Поняття та зміст системи адміністративного права.
3.
Порядок прийняття та внесення змін до Конституції України.
Білет 4.
1.
Здійснення цивільних прав: умови та способи
2.
Малозначиме діяння та умови його застосування.
3.
Державний суверенітет.
Білет 5.
1.
Цінні папери як об`єкти цивільних правовідносин.
2.
Поняття і значення суб’єктивної сторони злочину.
3.
Народний суверенітет і національний суверенітет.
Білет 6.
1.
Об`єкти цивільних правовідносин.
2.
Поняття осудності, неосудності та обмеженої осудності.
3.
Функції та принципи нормотворчості.
Білет 7.
1.
Захист цивільних прав.
2.
Поняття та види суб’єктів злочину.
3.
Способи та типи правового регулювання.
Білет 8.
1.
Переривання та зупинення позовної давності.
2.
Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину як
факультативні ознаки об’єктивної сторони злочину.
3.
Поняття та ознаки права.
Білет 9.
1.
Позовна давність.
2.
Види і значення суспільно небезпечних наслідків
3.
Державна служба і її види.
Білет 10.
1.
Строки і терміни в цивільному праві.
2.
Обов’язкові та факультативні ознаки.
3.
Орган державної влади.
Білет 11.
1.
Представництво та довіреність.
2.
Елементи і ознаки складу злочину.
3.
Класифікація органів державної влади.
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Білет 12.
1.
Наслідки визнання правочинів недійсними.
2.
Поняття кваліфікації злочинів, її основні правила та значення.
3.
Державний апарат та його ознаки.
Білет 13.
1.
Способи припинення юридичних осіб.
правочинів.
2.
Поняття та значення складу злочину.
3.
Поняття та класифікація функцій держави.

Умови

дійсності

Білет 14.
1.
Господарські товариства як юридична особа.
2.
Класифікація злочинів.
3.
Правові форми здійснення функцій держави
Білет 15.
1.
Поняття та види юридичних осіб.
2.
Поняття та ознаки закону.
3.
Класифікація конституцій за видами та формами.
Білет 16.
1.
Право - дієздатність неповнолітніх та малолітніх.
2.
Підзаконні нормативні правові акти: поняття та класифікація.
3.
Поняття злочину та його ознаки.
Білет 17.
1.
Визнання особи недієздатною та обмеження
дієздатності.
2.
Поняття і риси правових відносин.
3.
Зміст і структура Конституції України

її

цивільної

Білет 18.
1.
Місце проживання особи.
2.
Суб’єкти правових відносин, їх види. Правопорушення: поняття і
ознаки.
3.
Види диспозицій і санкцій.
Білет 19.
1.
Поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності.
2.
Оголошення особи померлою та безвісно відсутньою.
3.
Склад і види правопорушень.
Білет 20.
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1.
2.
3.
права.

Поняття та сутність адміністративно-правових відносин.
Поняття, ознаки та функції юридичної деонтології.
Поняття, предмет і метод та ознаки кримінального права як галузі

Білет 21.
1.
Поняття та специфіка джерел адміністративного права.
2.
Методи юридичної деонтології: загальнонаукові, часткові
(конкретні) та спеціальні.
3.
Поняття закону про кримінальну відповідальність, його структура.
Білет 22.
1.
Схарактеризуйте види джерел адміністративного права.
2.
Поняття та загальна характеристика професії юриста.
3.
Завдання, система і принципи кримінального права як галузі
права.
Білет 23.
1.
Характеристика видів правової допомоги.
2.
Цивільне право в системі права України.
3.
Статус та соціальне призначення юридичної професії.
Білет 24.
1.
Підстави виникнення цивільних правовідносин.
2.
Основні підходи до поняття терміну «юрист».
3.
Органи адвокатського самоврядування.
Білет 25.
1.
Поняття та сутність систематизації адміністративно-правових
актів.
2.
Характерні ознаки професії юрист, які відрізняють її від інших
професій.
3.
Ознаки правоохоронної діяльності.
Білет 26.
1.
Імперативний та диспозитивний методи адміністративноправового регулювання та їх характеристика.
2.
Формування професійної майстерності фахівця-юриста.
3.
Принципи (засади) діяльності адвокатури.
Білет 27.
1.
Поняття та специфіка змісту адміністративно-правових норм.
2.
Основні вимоги, що ставляться до юридичної професії.
3.
Принципи діяльності нотаріату.
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Білет 28.
1.
Санкція адміністративно-правової норми.
2.
Проблеми співвідношення етики та права
3.
Загальна характеристика та основні завдання нотаріату.
Білет 29.
1.
Гіпотеза адміністративно-правової норми.
2.
Поняття і предмет конституційного права України.
3.
Правосуддя, його ознаки.
Білет 30.
1.
Суб`єкти та об`єкти права приватної власності.
2.
Мета та особливості адміністративно-правових норм.
3.
Поняття судової та правозахисної діяльності.
Білет 31.
1.
Державна влада: поняття і ознаки.
2.
Поняття об’єкту злочину.
3.
Система конституційного права: конституційні принципи, норми та
інститути (види та особливості).
Білет 32.
1.
Особливості умислу у злочинах із формальним складом.
2.
Механізм держави і його структура.
3.
Методи конституційного права: поняття та види.
Білет 33.
1.
Особисті немайнові права,що забезпечують природне існування
фізичної особи.
2.
Конституційна відповідальність: особливості, види та підстави.
3.
Судова система України.
Білет 34.
1.
Умисел та його види.
2.
Конституційні правовідносини: поняття, склад та особливості.
3.
Поняття про судові ланки та інстанції.
Білет 35.
1.
Відмежування непрямого умислу від прямого.
2.
Джерела конституційного права України.
3.
Основоположні принципи правосуддя в Україні.
Білет 36.
1.
Поняття адміністративного права як галузі права.
2.
Конституційне право в системі національного права України.
3.
Правосуддя і його демократичні засади.
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Білет 37.
1.
Предмет та завдання адміністративного права як галузі права.
2.
Поняття конституції та конституціоналізму.
3.
Принципи суддівського самоврядування.
Білет 38.
1.
Метод адміністративного права
2.
Основні риси та юридичні властивості конституції.
3.
Організаційні форми суддівського самоврядування
Білет 39.
1.
Право власності.
2.
Поняття i сутність Конституції України, її значення для розвитку
суспільства i держави.
3.
Структура системи законодавства.
Білет 40.
1.
Види права власності.
2.
Диспозиція адміністративно-правової норми.
3.
Методологія і методи в пізнанні держави і права.
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