


ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

ЗНАТИ :

 основи теорії держави і права;

 основні юридичні терміни і категорії;

 коло суспільних відносин, що регулюються нормами права;

 систему органів державної влади та місцевого самоврядування;

 поняття  правомірної  поведінки,  правопорушення  та  юридичної
відповідальності, її підстави та наслідки;

 систему права і законодавства;

 основні права, свободи і обов'язки людини і громадянина;

ВМІТИ:

 орієнтуватися у системі джерел права України та знати їх особливості; 

 аналізувати, узагальнювати та правильно застосовувати правові норми у
практичній діяльності, роз’яснювати їх зміст іншим; 

 добирати та опрацьовувати літературу з права, складати конспекти і тези
виступів, опрацьовувати правову інформацію;

 логічно,  послідовно,  з  виокремленням  головного,  доказово  викладати
правничий  матеріал  із  застосуванням  знань  з  різних  джерел  і  галузей
права;

 орієнтуватися  в  основних  правах,  свободах  і  обов'язках  людини  і
громадянина;

Тема 1. Основи теорії держави i права.

Поняття  держави  i  права.  Теорії  походження  держави.  Форма  держави:
форма  правління,  форма  устрою,  форма  режиму.  Функції  та  механізм  держави,
державний апарат.

Поняття  права.  Виникнення  права  як  регулятора  суспільних  відносин.
Об'єктивне  та  суб'єктивне  право.  Сутність  права  та  його  види.  Функції  права.
Правова система. Система права. Галузі права. Інститут права. Норма права, його
структура.



Система законодавства. Джерела права та його види. Нормативно-правовий
акт як основне джерело права України. Закони та підзаконні акти. Основний закон
України.

Правові  відносини,  поняття  та  структура,  види.  Суб’єкти  правовідносин.
Правосуб'єктність, правоздатність, дієздатність. Юридичні факти, їх види.

Поняття  правопорушень,  види  правопорушень.  Поняття,  підстави,  види
юридичної відповідальності.

Поняття  та  ознаки  громадянського  суспільства  і  правової  держави,  їх
співвідношення.  Основні  напрями  формування  громадянського  суспільства  і
правової держави в Україні.

Тема 2. Конституційне право.

Конституційне  право  як  галузь  права.  Інститути  конституційного  права.
Зміст конституційно-правових відносин.

Загальні  засади  конституційного  ладу  України.  Територіальний  устрій.
Статус Автономної Республіки Крим. Державна символіка України. Громадянство
України: порядок набуття, поновлення i припинення громадянства. 

Народовладдя  в  Україні  та  форми  його  здійснення.  Конституційні  права,
свободи та обов’язки громадян України: характеристика основних груп, гарантії їх
дотримання.

Система органів державної влади. Повноваження, склад, порядок діяльності
Верховної Ради. Президент України – глава держави, його повноваження. Загальна
характеристика  діяльності  органів  державної  виконавчої  влади.  Судова  влада  в
Україні.  Конституційний  суд  –  єдиний  орган  конституційної  юрисдикції:  склад,
повноваження.

Місцеве  самоврядування  в  Україні:  поняття,  правовий  статус,  ознаки,
принципи здійснення. Система, органи i посадові особи місцевого самоврядування,
їх повноваження, порядок формування i організація роботи.

Порядок внесення змін i введення в діюКонституції України.

Тема 3. Цивільне право.

Предмет  цивільного  права.  Характеристика  джерел  цивільного
законодавства.  Суб’єкти  цивільного  права.  Цивільна  правоздатність.  Цивільна
дієздатність: повна, часткова, мінімальна.

Право  власності  в  Україні.  Загальна  характеристика  форм  власності.
Підстави виникнення права приватної власності.

Цивільно-правові угоди й договори: поняття, форми, види, умови укладення.



Спадкове право. Захист авторських прав. 

Захист прав споживачів. Закон України .

Цивільно-правова відповідальність та її види.

Тема 4. Адміністративне право.

Предмет  i  поняття  адміністративного  права.  Адміністративне  право  i
державне  управління.  Види  адміністративних  правовідносин.  Характеристика
джерел адміністративного права.

Адміністративне  правопорушення:  поняття,  ознаки,  склад.  Види
правопорушень.

Адміністративна  відповідальність  суб'єктів  адміністративного  права.
Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

Адміністративне  стягнення,  поняття  i  види.  Порядок  накладення
адміністративного стягнення. 

Тема 5.Кримінальне право.

Поняття  кримінального  права.  Загальна  характеристика  Кримінального  i
Кримінально-процесуального кодексів. Суб’єкти кримінального права.

Злочин: поняття, ознаки склад, види. Стадії скоєння злочину. Співучасть у
злочині, її форми; види співучасників, їх відповідальність. Повторність, сукупність
та рецидив злочинів.

Кримінальна  відповідальність:  поняття  i  підстави.  Покарання:  поняття,
мета, види. Призначення покарання. Звільнення від покарання та його відбування.

Тема 6. Трудове право.

Трудові  та  пов’язані  з  ними  відносини.  Суб’єкти  індивідуальних  та
колективних трудових правовідносин. Джерела трудового права. 

Трудовий  договір:  поняття,  зміст  та  види.  Зразки  трудових  договорів,
правила оформлення. Переведення на іншу на роботу: підстави i порядок. Підстави
i порядок припинення трудового договору. 

Робочий час і його види. Час відпочинку і його види.

Оплата та нормування праці. Особливості праці жінок i молоді.

Трудова  дисципліна.  Дисциплінарна  відповідальність.  Матеріальна
відповідальність  працівників  за  шкоду,  заподіяну  підприємству,  установі,
організації.Індивідуальні i колективні трудові спори.

Тема 7. Сімейне право.



Предмет  сімейного  права.  Характеристика  Сімейного  кодексу.  Суб’єкти
сімейних правовідносин. 

Поняття шлюбу. Заручини. Умови укладення i розірвання шлюбу. Визнання
шлюбу недійсним. Порядок реєстрації та розірвання шлюбу.

Права та обов'язки подружжя: особисті немайнові права та обов'язки, право
особистої  приватної  та  спільної  сумісної  власності,  права  та  обов'язки  по
утриманню. 

Права та обов'язки батьків i дітей: майнові та немайнові права й обов'язки.
Усиновлення,  опіка,  піклування,  патронат:  поняття,  зміст  відносин,  порядок
встановлення  та  скасування.  Статус  інших  членів  сім’їта  родичів,  їх  права  та
обов'язки.

Тема 8. Господарське право.

Поняття  господарського  права  як  комплексної  галузі  права  України.
Загальна характеристика джерельної бази. Суб'єкти господарської діяльності.

Підприємницька  діяльність:  поняття,  види,  принципи  здійснення,
організаційно-правові форми. Основи інвестиційної діяльності.

Умови і порядок визнання юридичних осіб банкрутами.

Приватизація в Україні: поняття, принципи, порядок, суб’єкти відносин.

Господарські  спори.  Система  господарських  судів  в  Україні.  Оформлення
претензій, пропозицій, позовних заяв, відповідей і відзивів на них.

Тема 9. Екологічне та земельне право.

Загальна характеристика земельного та екологічного права. Характеристика
джерел земельного та екологічного законодавства.

Права  і  обв’язки  природокористувачів  та  власників  природних  ресурсів.
Форми власності на землю.

Екологічні правопорушення. Земельні спори.

Юридична відповідальність за екологічні та земельні правопорушення.

Тема 10. Правоохоронні та правозахисні органи.

Система правоохоронних органів та їх завдання.

Прокуратура,  адвокатура,  нотаріат:  компетенція,  склад,  структура,
діяльність.

Завдання i компетенція органів внутрішніх справ.

Правовий статус Служби безпеки України та інших спеціальних служб.



Прокуратура, адвокатура, нотаріат.
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