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ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО:

робочою  групою  циклової  комісії  юридичних  дисциплін  Економіко-

правового  коледжу  ТОВ  “Бердянського  університету  менеджменту  і

бізнесу” у складі:

-  Антошкіної  Валерії  Костянтинівни  -  викладача  циклової  комісії

юридичних дисциплін, кандидата юридичних наук, доцента

- Картамишевої  О.Є.-  викладача циклової комісії  юридичних дисциплін,

кандидата юридичних наук

-  Педана  Віктора  Івановича  -  викладача  циклової  комісії  юридичних

дисциплін

-  Харченко  Івана  Івановича  -  викладача  циклової  комісії  юридичних

дисциплін, кандидата історичних наук. 

2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ 

Педагогічна Рада ЕПК БУМІБ

(протокол № 02    від  24.10. 2018 р.).

Засідання циклової комісії юридичних дисциплін

(протокол № 02 від 12.09. 2018  р.)

Цей  стандарт  не  може  бути  повністю  чи  частково  відтворений,

тиражований  та  розповсюджений  без  дозволу  Економіко-правового  коледжу

ТОВ “Бердянського університету менеджменту і бізнесу”
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1. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. 

ВИМОГИ ДО  АТЕСТАЦІЇ

Складова  стандарту  вищої  освіти  Економіко-правового  коледжу  ТОВ

“Бердянський університет менеджменту і бізнесу” (далі СВО ЕПК БУМІБ) –

«Засоби  діагностики  якості  вищої  освіти»  (далі  ЗД)  –  це  унормовані  та

регламентовані методики, призначені для кількісного та якісного оцінювання

рівня сформованості знань, умінь та навичок, професійної компетентності осіб,

які  здобувають  освітньо-кваліфікаційний  рівень  «молодший  спеціаліст»  за

спеціальністю 081 Право.

Мета ЗД СВО ЕПК БУМІБ – визначення рівня теоретичної та практичної

підготовки  випускника  для  майбутньої  професійної  діяльності;  виявлення

відповідності  здобутих  знань,  набутих  умінь  і  навичок  вимогам  стандартів;

оцінювання  рівня  сформованості  системи  компетенцій  бакалавра  права

відповідно до цілей і завдань вищої освіти і вимог ринку праці у визначеній

сфері (галузі) діяльності.

Засоби  діагностики  якості  підготовки  молодшого  спеціаліста

спеціальності 081 Право встановлюють вимоги, які забезпечують:

• визначення рівня сформованості професійної компетентності молодшо-

го спеціаліста як результатів навчання (знань, розумінь, умінь);

• уніфікацію змісту та форм  атестації;

• єдність процедур і методів  діагностики;

• варіативність  підходів  до  вибору  форм  атестації,  їх  структури  та

змістовного наповнення; види засобів оцінювання ступеня досягнення цілей і

завдань вищої освіти щодо підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю

081 Право.
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СТАНДАРТ   ВИЩОЇ  ОСВІТИ

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 08 Право

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 Право

КВАЛІФІКАЦІЯ
 
Молодший спеціаліст з права
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1. Галузь використання

Цей  стандарт  поширюється  на  ЕПК  ТОВ  “Бердянський  університет
менедменту і бізнесу”

галузі знань                               08 Право

Спеціальність 081 Право

кваліфікація Молодший спеціаліст з права

з узагальненим об’єктом 
діяльності

професійна діяльність в сфері юриспруденції

з нормативним терміном 
навчання  (денна форма) 3 роки

Цей стандарт встановлює:

- інформаційну базу, на підставі якої формуються засоби об’єктивно-

го  контролю ступеня  досягнення  кінцевих  цілей освітньо-професійної  підго-

товки здобувачів;

- основні  вимоги  до   атестації  здобувачів  вищої  освіти  освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 081 Право;

- технологію конструювання засобів об’єктивного контролю ступеня

досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки здобувачів;

- процедуру проведення екзаменів.

Засоби діагностики використовуються при:

- атестації випускників закладів вищої освіти;

- розробці   та   коригуванні   компоненту   вищого   навчального

закладу державних стандартів вищої освіти;

- визначенні ефективності методик професійної підготовки та навча-
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ння;

- акредитації закладів вищої освіти.

2. Нормативні посилання

У  цьому  документі  використані  посилання  на  такі  нормативно-правові

акти:

1.Про  вищу  освіту:  Закон  України  від  1  липня  2014  року  

№ 1556-VII URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556

2.Класифікатор  професій  (КП)  станом  на  01.10.2015  р.

URL:http://buhgalter911.com/res/spravochniki/klassifikprofessiy.aspx

3.  Національна  рамка  кваліфікацій:  Додаток  до  постанови  Кабінету

Міністрів  України  від  23  листопада  2011  р.  No  1341

URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF

4. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Центр

продуктивності  Міністерства  праці  та  соціальної  політики  України.URL:

http://zakon.golovbukh.ua/regulations/1521/8453/8454/468492

- Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста за спеці-

альністю 081 Право.

- Положення про  організацію освітнього процесу (Ухвалено Вченою радою

університету від 31 серпня 2015 року)

- Положення про екзаменаційну комісію з атестації осіб (Ухвалено   Вченою

радою університету  від 31 серпня 2015 року).

3. Загальні вимоги до  атестації

Завершальним етапом навчання молодших спеціалістів за  спеціальністю

081 Право - є  атестація, яка являє собою державні  екзамени  з   дисциплін

циклу професійної та практичної підготовки: 

1. Теорія держави та права

2. Цивільне та сімейне право

3. Кримінальне право 
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Атестація – це процес встановлення відповідності якості здобутої вищої

освіти, рівня набутих професійних компетенцій відповідно до вимог Освітньо-

професійної програми (далі ОПП).

Атестація молодших спеціалістів за спеціальністю 081 Право здійснюється

за  допомогою  засобів  об’єктивного  контролю  ступеня  досягнення  кінцевих

цілей освітньо-професійної підготовки з дотриманням принципів формування і

реалізації системи засобів державної діагностики якості знань.

Атестація проводиться на підставі  оцінювання якості  освоєння освітньо-

професійної програми, рівня професійних знань, умінь та навичок випускників,

сформованості  системи  професійних  компетенцій  молодших  спеціалістів,

передбачених ОПП з використанням загальнодержавних методів  діагностики.

У  процесі   діагностики  визначається  рівень  здатності  розв’язувати

складні спеціалізовані завдання і практичні проблеми у професійній діяльності

у  певній  галузі  діяльності,  що  передбачає  застосування  певних  теорій  та

методів відповідних наук в умовах невизначеності  та складності  оточуючого

середовища.  Державні  екзамени   включають  завдання  змістовних  модулів

нормативних  навчальних  дисциплін  циклу  професійної  та  практичної

підготовки. 

Атестація якості підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 081

Право  щодо  встановлення  фактичної  відповідності  рівня  освітньої  і

професійної  підготовки  здійснюється  після  виконання  здобувачами

навчального плану у повному обсязі Екзаменаційною комісією (ЕК) з цього

фаху закладу вищої освіти.

4. Організація проведення атестації

Екзаменаційна комісія ( далі ЕК) створюється щорічно наказом директора

ЕПК БУМІБ для проведення  атестації  та діє протягом календарного року.

Голова ЕК обирається директором університету з представників провідних

фахівців з цього фаху. До складу комісії  входять викладачі  циклової комісії

юридичних  дисциплін.  Персональний  склад  ЕК  затверджується  директором

ЕПК БУМІБ не пізніше ніж за місяць до початку роботи.
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Робота  ЕК  проводиться  у  терміни,  передбачені  графіком  навчального

процесу. Розклад роботи комісії затверджується директором ЕПК БУМІБ.

Здобувачі,  які  не  склали  атестаційні  екзамени,  допускаються  до

повторного складання протягом встановленого терміну.

Регламент засідань ЕК встановлює її голова.

Рішення ЕК про результати проведення атестаційних екзаменів, а також

про  присвоєння  випускнику  освітнього  рівня  та  кваліфікації,  видача  йому

державного  документа  про  освіту  і  кваліфікацію  приймається  на  закритому

засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії,

які  брали участь у засіданні.  Голос голови ЕК є вирішальним при однаковій

кількості голосів.

Засідання ЕК протоколюються. Протоколи підписують голова, секретар та

члени ЕК, які брали участь у засіданні.

Результати  екзамену  оголошуються  того  ж  дня  після  оформлення

протоколів засідання ЕК.

Після закінчення роботи ЕК голова складає звіт та подає його директору

ЕПК БУМІБ. У звіті аналізується актуальність змісту завдань, якісні показники

результатів екзаменів, уміння випускників застосовувати знання при вирішенні

професійних проблемних ситуацій,  недоліки в підготовці,  рекомендації  щодо

вдосконалення навчального процесу.

Звіт голови ЕК обговорюється на засіданні циклової комісії юридичних

дисциплін, Педагогічній раді ЕПК БУМІБ.

5. Вимоги до атестаційних екзаменів

Атестаційний  екзамен  передбачає  виконання   атестаційних  завдань  і  є

адекватною  формою  кваліфікаційних  випробувань  щодо  об’єктивного

визначення  рівня  якості  освітньої  та  професійної  підготовки  випускників

закладу вищої освіти.

Засобами оцінювання рівня здобутих професійних знань, набутих умінь та

навичок,  ступеня  сформованості  професійних  компетенцій  молодшого

спеціаліста  за  спеціальністю  081  Право  є  відповіді  на  теоретичні  питання.
10



СВО  ЕПК БУМІБ 081-2018

Ступеня   досягнення   кінцевих   цілей   освітньо-професійної  підготовки   є

змістовні  модулі  програм  навчальних  дисциплін,  що  формують  систему

професійних компетенцій молодшого спеціаліста за спеціальністю 081 Право і

виносяться на  атестацію згідно з ОПП.

На атестаційні екзамени виносяться   такі обов'язкові дисципліни: 

1. Теорія держави і права

2. Цивільне та сімейне  право 

3. Кримінальне право 

Засоби  об’єктивного  контролю  формуються  шляхом  структурної

композиції змістовних модулів зазначених навчальних дисциплін.

Для кожної дисципліни підготовлено екзаменаційні білети. Дата і час його

складання  визначається наказом директора за окремо визначеними групами і

повідомляється здобувачам.

Атестаційні екзамени включають такі технологічні етапи:

-створення системи теоретичних питань;

-проведення екзамену;

-оцінювання ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної під-

готовки здобувачів відповідно до об'єктивних критеріїв.

ЕПК БУМІБ забезпечує дотримання правил проведення екзаменів:

-уніфікація умов проведення вимірювань, методик обробки результатів та

форм їхнього подання;

-інформаційна та психологічна підготовка здобувачів до екзамену;

-використання критеріїв об’єктивного оцінювання.

6. Процедура проведення державного екзамену

Екзамени  складаються  в  терміни,  затверджені  відповідним  наказом

директором  коледжу.  Форма  екзамену  для  випускників  освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 081 Право - усна,

шляхом  відповідей  здобувача  на  запропоновані  у  екзаменаційному  білеті

питання.
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Усна  форма  державного  екзамену  спрямована  на  посилення  мотивації

здобувачів щодо оволодіння програмним матеріалом, створення сприятливих

умов для формулювання відповідей на завдання та об’єктивності оцінювання

знань здобувачів.

7. Порядок присвоєння кваліфікації

За  результатами  успішного  складання  атестаційного  екзамену

екзаменаційна  комісія  приймає  рішення  про  присвоєння  кваліфікації

молодшого спеціаліста з  з права і про видачу випускнику диплома державного

зразка.
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 2.  ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ДИСЦИПЛІНА «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»

Вступ до теорії держави і права
Тема 1. Юридична наука

Поняття  та  риси  юридичної  науки.  Державно-правова  дійсність  як  об'єкт  дослідження  юридичної
науки.

Система  юридичних  наук.  Предмет  дослідження  як  критерій  класифікації  юридичних  наук.
Загальнотеоретичні, галузеві, спеціальні, прикладні та інші юридичні науки.

Функції  юридичної  науки:  пізнавальна,  прогностична,  організаційно-практична,  ідеологічна  та  ін.
Загальнолюдські цінності як орієнтири розвитку юридичної науки. Завдання юридичної науки на сучасному
етапі державно-правового будівництва в Україні.

Тема 2. Теорія держави і права як фундаментальна юридична наука
Поняття теорії держави і права як юридична науки, її предмет. Співвідношення теорії держави і права

як науки і навчальної дисципліни.
Теорія  держави і  права  в  системі  юридичних наук.  Значення її  як  науки  вступної,  узагальнюючої,

фундаментальної і методологічної у відношенні до галузевих юридичних наук.
Співвідношення теорії держави і права із суспільними науками (філософією, соціологією, економічною

теорією, політологією).
Методологія  теорії  держави  і  права.  Основні  (універсальні)  методи  пізнання  та  їх  значення  для

дослідження держави і  права.  Метод діалектики,  його суттєві  риси та значення для дослідження загальних
закономірностей  виникнення,  розвитку та  функціонування  державно-правових  явищ.  Логічний,  історичний,
порівняльний, системно-структурний, соціологічний та інші методи дослідження державно-правових явищ.

Загальне вчення про державу

Тема 3. Походження держави
Первісне  суспільство,  його  економічна,  соціальна  та  ідеологічна  основа.  Періодизація  первісного

суспільства: стадії становлення, зрілості, розкладу. Добувна економіка. Родова община як основа існування та
організації первіснообщинного ладу.

Природа  публічної  (суспільної)  влади  при  первіснообщинному  ладі.  Органи  самоврядування
первісного суспільства: збори дорослих членів роду, старійшини, рада старійшин, воєнні вожді.

Причини  та  основні  закономірності  виникнення  держави.  Економічні,  політичні,  ідеологічні  та
психологічні передумови виникнення держави. Способи (шляхи) виникнення держави в різних країнах світу:
східний, європейський, синтезний.

Розмаїття  концепцій  (теорій)  походження  держави.  Загальна  характеристика  іригаційної,
патріархальної,  теологічної,  договірної,  психологічної,  патрімоніальної,  марксистської,  (класової)  та  інших
теорій походження держави.

Тема 4. Поняття, сутність та соціальне призначення держави
Поняття  держави:  різноманітність поглядів.  Ознаки  держави,  які  відрізняють її  від  самоврядування

первіснообщинного ладу.  Політичний характер державної влади. Апарат держави. Територіальна організація
влади. Податки та збори як матеріальна основа державної влади. Сутність та соціальне призначення держави.
Основні сучасні концепції держави.

Тема 5. Проблеми типології держав і правових систем
Поняття типу держави.  Формаційний і цивілізаційний підходи при дослідженні та визначенні типів

держав.
Класифікація типів держави за формаційним критерієм. Засоби виробництва і класові  відносини як

головні,  визначальні  фактори  формаційного  підходу.  Рабовласницький,  феодальний,  буржуазний,
соціалістичний типи держави. Недоліки формаційного підходу.

Класифікація  типів  держави  за  цивілізаційним  критерієм.  Духовно-культурні  та  інші  фактори
(особливості  духовного  життя,  наявність  релігії,  географічне  розташування,  своєрідність  звичаїв  тощо)  як
головні, визначальні ознаки цивілізаційного підходу.

Необхідність суміщення формаційного і цивілізаційного підходів при дослідженні типу держави.

Тема 6. Механізм держави
Поняття  механізму  держави.  Співвідношення  понять  механізму  держави  та  державного  апарату.

Принципи  організації  й  діяльності  державного  апарату.  Пріоритет  прав  людини.  Демократизм.  Законність.
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Відповідальність.  Підконтрольність.  Закріплення  принципів  організації  і  діяльності  державного  апарату  в
Конституції України.

Поділ влади - фундаментальний, конституційний принцип організації і діяльності державного апарату.
Розподіл  повноважень  і  механізм взаємних стримувань  і  противаг  як  основні  засади  організації  діяльності
державного апарату у правовому демократичному суспільстві.

Законодавча,  виконавча,  судова  гілки влади  та їх  функції.  Значення погоджувальних процедур  для
розв'язання конфліктів між гілками влади.

Поняття державного органу та його ознаки. Компетенція державного органу.
Класифікація  державних  органів.  Одноособові  та  колегіальні  державні  органи.  Виборні  органи  та

органи, які призначаються. Центральні та місцеві державні органи. Особливості побудови державного апарату у
федеративних державах. Державні органи та органи місцевого самоврядування.

Державна  служба,  її  поняття  і  значення  для  функціонування  державного  апарату.  Види  державної
служби.  Служба  в  органах  державної  виконавчої  влади,  прокуратури,  судових  органах  тощо.  Поняття
державного службовця. Поняття та особливості правового статусу посадової особи.

Тема 7. Форма держави
Поняття  та  елементи  форми  держави.  Фактори,  що  зумовлюють  багатоманітність  форм  держави.

Форма правління. Монархія: ознаки та різновиди. Республіканська форма правління: головні ознаки та види.
Парламентська,  президентська,  президентсько-парламентська  республіки:  юридичні  ознаки  та  особливості.
Форма правління в Україні.

Поняття державного устрою та його різновиди. Унітарна держава,  її  юридичні ознаки. Особливості
державного устрою України. Федеративна держава, її юридичні ознаки та особливості устрою. Види федерацій:
договірні  та конституційні;  централізовані  та децентралізовані;  національні  та територіальні; симетричні  та
асиметричні.  Принципи  розподілу  повноважень  між  федерацією  та  її  суб  єктами. Поняття  та  особливості
конфедерацій, їх ознаки та відмінності від федерацій. Інші форми співдружностей і державних союзів.

Поняття  політичного  режиму.  Співвідношення  політичного  режиму  з  суттю  й  формою  держави.
Методи  та  засоби  здійснення  державної  влади.  Демократичний,  авторитарний,  тоталітарний  політичний
режими, їх головні ознаки.

Тема 8. Функції держави
Поняття  та  ознаки функцій держави.  Зміст  функцій  і  об'єкт їх  впливу.  Завдання та  цілі  діяльності

держави, їх відмінність від поняття функції держави.
Класифікація функцій держави. 
Види внутрішніх функцій держави. Функція охорони прав і свобод людини. Економічна, соціальна,

екологічна  функція.  Функція  розвитку  культури,  науки  й  освіти.  Функція  оподаткування  і  фінансового
контролю. Функція забезпечення режиму законності і правопорядку.

Види зовнішніх функцій. Функція оборони країни. Функція забезпечення миру і підтримки світового
порядку. Функція співробітництва сучасних держав. Функція інтеграції в європейську та світову економіку.

Поняття  та  ознаки  правових  форм  і  методів  здійснення  функцій  держави.  Правотворча,
правозастосовча, контрольно-наглядова, засновницька (установча) форми діяльності держави.

Організаційні форми реалізації функцій держави та їх особливості.
Методи  здійснення  функцій  держави.  Методи  законності,  інформаційного  впливу  на  суспільство,

переконання, примусу.

Тема 9. Політична влада і держава. Держава в політичній системі суспільства
Проблема  влади  як  предмет  філософських,  політологічних,  юридичних  наук.  Загальне  поняття

суспільної влади та її риси. Види суспільної влади. Поняття та риси політичної влади. 
Поняття  й  ознаки  держави.  Головні  аспекти  поняття  держави.  Держава  як  організація  всього

суспільства.  Здійснення  нею  загальних  справ  суспільства.  Держава  як  суб'єкт  внутрішньодержавного  й
міжнародного права. Публічний характер державної влади.

Держава  як  організація  політичної  влади.  Монополія  держави  на  політичну  владу.  Легітимація
державної влади, її соціальна база. Суб'єкти політичної влади. Управлінська і примусова діяльність державної
влади. Проблема підкорення держави праву.

Поняття  державного  суверенітету.  Єдність,  неподільність,  невідчужуваність  як  головні  риси
суверенітету.  Внутрішній  та  зовнішній  суверенітет.  Суверенітет  і  суверенні  права.  Державний,  народний  і
національний суверенітет, умови їх збігу.

Поняття політичної системи суспільства.  Політичні відносини, суб'єкти,  правові  й політичні норми,
політична і правова свідомість як структурні елементи політичної системи.

Суб'єктний склад політичної системи. Держава як центральна ланка політичної системи.
Ознаки, які відрізняють державу від інших суб'єктів політичної системи. Конституційні та інші правові

основи співвідношення і взаємодії держави і суб'єктів політичної системи. Держава та політичні партії.
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Тема 10. Держава і особа
Людина, особа, громадянин: співвідношення понять. Правовий статус: поняття та структура. Правовий

статус особи та правовий статус громадянина. Права людини: поняття та структура. Об’єктивне та суб’єктивне
право. Поняття юридичного обов’язку. 

Поняття  основних  прав  людини  і  громадянина.  Розвиток  інституту  прав  людини.  Права  людини
"першого",  "другого",  "третього" поколінь. Права людини у Загальній декларації прав людини  1948  р. та їх
подальший розвиток.  Види прав людини і  громадянина.  Природні  права  людини.  Конституційні  й галузеві
права людини. Міжнародне визнані права людини.

Гарантії прав людини та їх види. Економічні, політичні, ідеологічні та юридичні гарантії прав людини.
Рівність  перед  законом  і  судом.  Загальнодоступність  законодавства.  Презумпція  невинуватості.  Право  на
юридичну допомогу.  Недопустимість зворотної сили закону.  Право на оскарження дій державних органів і
посадових осіб. Міжнародно-правові засоби забезпечення й захисту прав людини. Зростання ролі міжнародного
контролю  за  дотриманням  прав  людини.  Посилення  гарантій  захисту  прав  людини.  Поняття  основних
обов'язків людини та їх види.

Особливості  конституційного  закріплення,  гарантій  основних  прав,  свобод  і  обов'язків  людини  в
Україні.

Тема 11. Громадянське суспільство і держава. Правова держава
Поняття  та  головні  риси  громадянського  суспільства.  Характеристика  співвідношення  держави  і

суспільства в різ них концепціях, теоріях починаючи з XVII ст.
Формування громадянського суспільства як необхідна передумова розбудови демократичної, правової,

соціальної держави.
Особливості  співвідношення  сучасної  держави  і  громадянського  суспільства.  Демократія  як

передумова функціонування держави в умовах громадянського суспільства. Неприпустимість одержавлення та
поглинання суспільства державою. Економічний, політичний та ідеологічний плюралізм як принцип діяльності
держави в умовах громадянського суспільства.

Особа, право, ,держава в громадянському суспільстві. Громадянин як самостійний, автономний суб'єкт
і  основа  громадянського  суспільства.  Співвідношення понять  "людина",  "особа",  "громадянин".  Людина  як
найвища цінність у громадянському суспільстві, державі.

Виникнення,  розвиток  і  формування  ідеї  правової  держави  як  процес  висвітлення  взаємовідносин
держави і права. Еволюція вчення про правову державу як продукт розвитку громадянського суспільства.

Поняття та ознаки правової держави. Правова держава як втілення панування права й верховенства
закону.  Безумовне  визнання,  законодавче  закріплення,  реальне  здійснення  та  гарантування  прав  і  свобод
людини і громадянина. Зародження та функціонування правової держави в умовах громадянського суспільства.
Правове  регулювання  поділу  державної  влади.  Передача  народом  своїх  повноважень  на  управління
суспільними справами державним органам через правові процедури. Взаємна відповідальність особи і держави.
Наявність  демократичного,  гуманного,  справедливого  законодавства.  Функціонування  незалежного  й
ефективного суду. Загально-дозвільний правовий режим для громадян і спеціально-дозвільний для державних
органів і посадових осіб. Високий рівень правосвідомості та правової культури в суспільстві.

Поняття та ознаки соціальної держави, її співвідношення з правовою державою.
Шляхи розбудови правової, соціальної держави в Україні.

Загальне вчення про право 

Тема 12. Походження права
Нормативне регулювання відносин при первіснообщинному ладі. Поняття, характерні риси та функції

соціальних норм первісного суспільства (ритуали, обряди, міфи, звичаї тощо).
Поняття  та  ознаки  звичаю.  Його  провідна  роль  у  регулюванні  виробничої  економіки,  сімейних

відносин, організації публічної влади.
Причини і загальні закономірності виникнення права. Перехід від мононорм первіснообщинного ладу

до  правових  норм  державно-організованого  суспільства.  Стадії  розвитку  права:  архаїчне,  станове
(корпоративне), розвинене (загальнодержавне) право.

Основні  шляхи  (форми)  формування  права.  Санкціонування  звичаїв.  Формулювання  правових
прецедентів. Виникнення законодавства.

Відмінність  права  від  соціальних  норм  первіснообщинного  ладу.  Право  як  інституційна  система.
Державно-вольовий  характер  норм  права.  Поділ  на  права  й  обов'язки.  Письмові  офіційні  джерела  права.
Примусовий характер права.

Тема 13. Поняття та соціальне призначення права
Праворозуміння  та його значення для процесу пізнання права.  Теорія  природного права.  Історична

школа права. Позитивістська і нормативістська теорії права. Психологічна теорія права. Соціологічна теорія
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права.  Матеріалістична (класова)  теорія права.  Значення різних концепцій праворозуміння  для  формування
наукового підходу до визначення поняття права.

Поняття та ознаки права. Обов'язкова відповідність права загальнолюдським принципам -  гуманізму,
демократії,  справедливості.  Нормативність,  загальнообов'язковість,  формальна  визначеність,  системність  як
ознаки права.

Матеріальна  обумовленість  права.  Держава  як  гарант  права.  Об'єктивні  основи  права.  Процес
правоутворення.

Право в об'єктивному і суб'єктивному сенсі.
Право  як  соціальна  цінність.  Власна,  інструментальна  та  загальнолюдська  цінність  права.

Співвідношення поняття права і закону.
Поняття функцій права та їх класифікація. Загально-соціальні (виховна, пізнавальна, інформаційна) та

спеціально-юридичні (регулятивна, охоронна) функції права.

Тема 14. Принципи в праві
Поняття принципів у праві,  критерії їх класифікації.  Загальнолюдські принципи та їх закріплення у

праві.  Принципи народовладдя,  демократії,  справедливості,  рівноправності,  невідчужуваності  прав  і  свобод
людини і громадянина, законності. Значення цих принципів у правовому регулюванні.

Загальноправові  принципи права.  Характеристика принципів нерозривного зв'язку прав і  обов'язків,
поєднання переконання і примусу, відповідальності за вину, рівності всіх перед законом та ін.

Міжгалузеві принципи: поняття та особливості. Принципи публічності, змагальності, безпосередності,
національної мови судочинства.

Принципи галузей та інститутів права.
Роль  принципів  як  загальних  орієнтирів  у  законотворчості,  правозастосуванні  та  правовиконавчій

роботі.

              Тема 15. Право в системі соціальних норм
Нормативна система суспільства як основа його життєдіяльності та дієвості.

Поняття і загальні риси соціальних норм, їх класифікація. Співвідношення правових і технічних норм.
Мораль як соціальне явище: поняття, зміст і роль у регулюванні суспільних відносин. Співвідношення

права й моралі: спільні та відмінні риси. Суперечності між правом і мораллю та шляхи їх усунення. Значення
права  у  розвитку  та  зміцненні  моральних  засад  суспільства.  Роль  моралі  у  підвищенні  правової  культури
правотворчості, правореалізації та формуванні поваги до права.

Звичай у сучасній правовій доктрині: поняття та взаємодія з писаним правом. Особливості звичаю, які
відрізняють його від норм позитивного права.

Поняття корпоративних норм та їх види. Взаємодія права й корпоративних норм.

Тема 16. Правові системи сучасності
Правові системи в широкому сенсі (сім'ї національних правових систем). Типологія правових систем.
Романо-германська правова сім'я (континентальне право). Місце нормативних актів і судової практики

в системі джерел форм) права.
Анґло-саксонська правова сім'я (система загального права). Своєрідність понятійного апарату та інші

особливості, які відрізняють сім'ї  загального права від інших правових систем. Джерела права, роль судової
практики в їх структурі.

Релігійно-традиційна  правова  сім'я.  Види  систем  права  релігійно-традиційного  характеру:
мусульманське, індуське, канонічне, іудейське, традиційне право країн Азії, Африки, Далекого Сходу.

Тема 17. Форми права
Поняття форми права. Джерело права в матеріальному, ідеологічному, формально-юридичному сенсі.

Фактори, що зумовлюють різноманітність форм права.
Форми права в різних правових системах сучасності. Правовий звичай, його характерні риси. Правовий

прецедент: поняття, види, умови застосування. Судовий прецедент. Прецеденти Європейського Суду з прав
людини,

Нормативно-правовий акт як найбільш поширена форма права.
Нормативно-правовий договір, його відмінність від індивідуально-правових договорів.  Міжнародно-

правові договори. Юридична наука. Наукові коментарі. Загальні принципи права. Релігійні тексти.
Поняття  нормативно-правового  акта.  Ознаки,  які  відрізняють  його  від  індивідуально-правових  і

інтерпретаційно-правових  актів.  Класифікація  нормативних  актів  за  юридичною  силою,  суб'єктами
правотворчості,  обсягом  і  характером  дії,  зовнішньою  формою  вираження  та  ін.  Структура  нормативних
правових актів за Конституцією України 1996 р.

Закон як нормативний правовий акт вищої  юридичної  сили. Види законів:  конституційні,  звичайні,
надзвичайні, кодифіковані, допоміжні, тимчасові та ін.
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Підзаконні  нормативно-правові  акти:  поняття  та  види.  Нормативні  акти  Президента  України.
Нормативні акти Кабінету Міністрів України. Нормативні акти місцевих державних адміністрацій. 

Акти Конституційного Суду України в системі національного законодавства.
Поняття та межі дії нормативно-правових актів.

Дія нормативно-правових актів у часі. Набрання чинності і припинення дії нормативно-правових актів.
Пряма, зворотна, переживаюча дія нормативно-правових актів у часі.

Дія  нормативно-правових  актів  у  просторі.  Територіальний  та  екстериторіальний  принцип  дії
нормативно-правових актів у просторі.

Дія нормативних актів за колом осіб.

Тема 18. Правотворчість
Поняття та ознаки правотворчості (правовстановлення). Правотворчість і правоутворення.
Функції правотворчості як основні напрямки впливу правотворчості на формування і розвиток системи

права.
Загальні і спеціальні принципи правотворчості.
Види  правотворчості.  Класифікація  правотворчості  за  її  суб'єктним  складом.  Правотворчість

державних органів. Санкціонована правотворчість. Первинна, поточна та кодифікаційна правотворчість.
Поняття стадії правотворчості. Основні та допоміжні стадії.
Систематизація  нормативного  матеріалу як  закономірність  формування  та  розвитку системи права.

Поняття  інкорпорації.  Предметна  і  хронологічна  інкорпорація.  Поняття  та  ознаки  кодифікації.  Загальна  і
галузева кодифікація.

Правотворча (законодавча) техніка, її поняття та ознаки. Нормативні приписи, нормативна побудова,
юридичні конструкції, галузева типізація як основні засоби законодавчої техніки. Казуїстичне та абстрактне
викладення правових норм.

Юридична термінологія та принципи її використання.

Тема 19. Норми права
Поняття та ознаки норми права. Норма права як втілення єдності форми і змісту у праві. Вольовий,

нормативний,  представницько-зобов'язуючий  характер  норми  права.  Формальна  визначеність,  соціальна
обумовленість, примусовість норми права.

Структура норми права. Гіпотеза, диспозиція, санкція норми права та їх класифікація.
Норма права як класична модель поведінки. Класифікація норм права.  Норми-цілі,  норми-завдання,

норми-дефініції, норми-презумпції та ін. Колізійні норми права.
Регулятивні та правоохоронні норми права. Зобов'язуючі, забороняючі, уповноважуючі норми права.
Види норм права за характером їх приписів: імперативні, диспозитивні, заохочувальні, рекомендаційні.
Матеріальні і процесуальні норми права, їх особливості, співвідношення.
Способи  викладення  правових  норм  у  нормативних  актах.  Співвідношення  норми  права  і  статті

нормативно-правового акта.

Тема 20. Система права і система законодавства
Поняття та риси системи права. Єдність і узгодженість, диференціація (поділ), об'єктивність системи

права. Співвідношення понять "система права" і "правова система".
Предмет і метод правового регулювання як критерій поділу системи права на галузі та інститути, їх

структура. Централізований (імперативний) і децентралізований (диспозитивний) метод. Метод матеріального і
морального заохочення. Метод рекомендацій.

Структура системи права. Норма права, інститут права як структурні елементи системи права. Галузеві,
міжгалузеві інститути права.

Поняття та риси галузі права.
Приватне  і  публічне  право.  Вітчизняні  галузі  права.  Конституційне,  адміністративне,  цивільне,

природоохоронне,  кримінальне,  цивільно-процесуальне,  кримінально-процесуальне  та  інші  галузі  права.
Особливості предмета і методів галузей права.

Поняття та ознаки системи законодавства.  Співвідношення системи законодавства  і  системи права.
Функціональна, горизонтальна, ієрархічна (вертикальна) структура системи законодавства.

Тема 21. Правові відносини
Поняття  та  риси  правових  відносин.  Склад  і  зміст  правових  відносин.  Поняття  суб'єкта  права  та

суб'єкта  правових  відносин.  Правосуб'єктність  (правоздатність,  дієздатність,  деліктоздатність)  у  механізмі
правового регулювання. Правоздатність суб'єктів правових відносин - громадян, державних органів, юридичних
осіб, держави в цілому. Правовий статус, компетенція. Поняття та характерні риси об'єкта правових відносини.
Речі, цінності, послуги, продукти духовної творчості, нематеріальні блага як об'єкти правових відносин.

Зміст  правових  відносин.  Матеріальні  та  юридичні  аспекти  змісту  правових  відносин.  Суб'єктивне
право, правомочність та юридичний обов'язок. Поняття юридичного факту. Класифікація юридичних фактів.
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Фактичний склад. Види правових відносин. Галузеві правовідносини. Абсолютні і відносні, загальні і конкретні
та інші правові відносини.

Тема 22. Реалізація норм права
Поняття  реалізації  правових  норм.  Застосування  норм права:  поняття,  основні  риси  та  значення  в

системі правового регулювання. Суб'єкти правозастосовчої діяльності.
Стадії  правозастосування:  встановлення  фактичних  обставин  справи  та  юридична  кваліфікація;

перевірка  дії  юридичної  норми;  тлумачення  правової  норми;  прийняття  рішення  (акта  застосування  норм
права).

Вимоги законності, обґрунтованості й доцільності у процесі право застосовної діяльності.
Акти застосування норм права, їх ознаки та відмінність від інших юридичних актів.
Класифікація актів застосування норм права: за суб'єктом прийняття, за юридичною формою.
Прогалини у праві, шляхи їх ліквідації. Аналогія закону, аналогія права.

Тема 23. Тлумачення норм права
Поняття тлумачення норм права та його значення для правового регулювання.
Способи тлумачення норм права: граматичний, логічний, історичний, систематичний, телеологічний та

ін.
Тлумачення норм права за суб'єктами. Офіційне й неофіційне тлумачення норм  права. Доктринальне

тлумачення  правових  норм,  його  значення  для  правозастосування  та  вдосконалення  механізму  правового
регулювання. Професійне і буденне тлумачення норм права.

Тлумачення  норм  права  за  обсягом:  буквальне  (адекватне),  поширювальне  та  обмежувальне,  їх
значення для обґрунтованого і законного прийняття юридичних рішень.

Нормативне і казуальне тлумачення норм права.
Інтерпретаційно-правові акти, їх юридична природа та види.

Тема 24. Правосвідомість і правова культура
Правосвідомість  як  одна  з  форм  суспільної  свідомості:  поняття  і  зміст.  Функції  правосвідомості:

пізнавальна, регулятивна, оціночна. Структура правосвідомості. Правова психологія та правова ідеологія.  Види
правосвідомості: індивідуальна, групова, масова, суспільна; побутова, професійна та наукова. Правосвідомість
юристів. Значення правосвідомості у правотворчості, правореалізації і правозастосуванні.

Поняття правової  культури.  Правова культура  громадянина,  її  зміст.  Правова культура  суспільства.
Значення правової культури для формування правової держави.

Поняття  та  види  деформації  правосвідомості.  Правовий  інфантилізм,  правовий  ідеалізм,  правовий
дилетантизм,  правова  демагогія,  правовий нігілізм.  Причини існування та сучасні  форми прояву правового
нігілізму. Правова освіта та правове виховання як засоби підвищення правосвідомості й ліквідації правового
нігілізму.

Тема 25. Правове регулювання суспільних відносин. Механізм правового регулювання
Поняття  правового  регулювання  суспільних  відносин.  Правове  регулювання  і  правовий  вплив.  Стадії
правового  регулювання,  об'єкт  і  предмет  правового  регулювання.  Дозвіл,  веління,  заборона  як  основні
правові способи правового регулювання суспільних відносин. Допоміжні способи правового регулювання
(примус,  заохочення тощо).  Загальнодозвільний і  спеціально-дозвільний типи правового  регулювання,  їх
специфіка. Нормативно-правове  та  індивідуально-правове  регулювання,  їх  співвідношення. Загальне  та
локальне регулювання.

Форми реалізації права. Виконання, використання та додержання норм права як безпосередньої форми
реалізації права. Застосування норм  права – специфічна форма реалізації права.

Поняття  механізму  правового  регулювання.  Його  основні  елементи  і  стадії.  Функції  нормативної
основи, правових відносин, актів реалізації норм права в механізмі правового регулювання. Правосвідомість і
законність  як  загальні  елементи  правового  регулювання.  Правові  форми  діяльності  держави  як  фактори
забезпечення  оптимального  функціонування  механізму  правового  регулювання.  Ефективність  правового
регулювання та шляхи її підвищення.

Тема 26. Законність і правопорядок
Поняття  законності  як  багато  аспектного  суспільно-правового  явища.  Законність  як  додержання  і

виконання норм права (законів) суб'єктами суспільних відносин; як принцип суспільно-політичного ладу; як
метод державної діяльності; як суспільно-правовий режим.

Функції  законності.  Функції  регулювання.  Функції  забезпечення  верховенства  закону.  Функція
правової соціалізації людини. Функція гуманізації суспільних відносин.

Принципи  й  вимоги  законності:   загальні  і  відмінні  риси,  їх  втілення  в  різних  правових  формах
діяльності держави, поведінці інших суб'єктів суспільних
відносин.
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Поняття та ознаки правопорядку. Зміст і структура правопорядку. Види правопорядку.
Співвідношення  права,  законності  і  правопорядку,  їх  спільні  риси,  відмінності  залежно  від  різних

критеріїв.
Громадський  порядок,  його  нормативна  основа.  Спільні  та  відмінні  риси  громадського  порядку  і

правопорядку, особливості їх взаємодії.
Поняття гарантій законності та правопорядку. Політичні гарантії, економічні, соціальні, ідеологічні як

види загальних гарантій.
Юридичні  гарантії  законності  і  правопорядку,  їх  особливості.  Правові  умови,  правові  засоби,

організаційно-правові заходи як види юридичних гарантій.

Тема 27. Правомірна поведінка, правопорушення, юридична відповідальність
Поняття  та  ознаки  правомірної  поведінки.  Склад  правомірної  поведінки.  Суб'єкти  правомірної

поведінки.  Суб'єктивна  сторона  правомірної  поведінки.  Інтелектуальний  і  вольовий  аспекти  правомірної
поведінки. Об'єкт та об'єктивна сторона правомірної поведінки.

Види  правомірної  поведінки.  Соціально-активна  і  соціально-пасивна  поведінка.  Звичайна,
конформістська, маргінальна поведінка.

Правопорушення:  поняття  та  юридичні  ознаки.  Склад  правопорушення.  Суб'єкти  правопорушення.
Суб'єктивна сторона правопорушення. Інтелектуальні та вольові ознаки суб'єктивної сторони правопорушень.
Мотиви та цілі вчинення правопорушень. Об'єкт та об'єктивна сторона правопорушення.

Види правопорушень. Злочини та проступки.
Юридична  відповідальність:  поняття  та  основні  ознаки.  Цілі,  функції  і  принципи  юридичної

відповідальності.
Види  юридичної  відповідальності.  Конституційна,  цивільна,  адміністративна,  матеріальна,

процесуальна, кримінальна відповідальність.
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ДИСЦИПЛІНА «ЦИВІЛЬНЕ  ТА СІМЕЙНЕ  ПРАВО»

МОДУЛЬ ПЕРШИЙ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЦИВІЛЬНІ
ПРАВОВІДНОСИНИ.

Тема 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Поняття  цивільного  права  як  галузі  права.  Предмет  цивільного  права.  Метод  цивільного  права.

Визначення  цивільного  права.  Головні  функції  і  принципи  цивільного  права.  Система  цивільного  права.
Поняття і предмет науки цивільного права. Методи дослідження, використовувані в науці цивільного права.
Система науки цивільного права. 

Тема 2. ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
Цивільне законодавство, як система нормативних актів. Зміст норми цивільного права. Співвідношення

галузевого  і  комплексного  законодавства.  Система  цивільного  законодавства.  Співвідношення  цивільного
законодавства України і СНД, загального спеціального законодавства. Учасники цивільних  відносин. Загальні
засади цивільного законодавства. Акти цивільного законодавства. Звичай. Дія актів цивільного законодавства у
часі і просторі. Аналогія закону й аналогія права. Застосування Цивільного кодексу України до врегулювання
відносин у сферах господарювання, використання природних ресурсів, охорони довкілля, а також до трудових і
сімейних  відносин.  Роль  судової  практики  в  удосконалюванні,  застосуванні  і  тлумаченні  цивільного
законодавства.

Тема 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНОГО (ПРИВАТНОГО) ТА ТОРГОВОГО
ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Значення  вивчення  зарубіжного  цивільного  (приватного)  права.  Предмет  і  система  цивільного  та
торгового права  зарубіжних країн.  Монізм та дуалізм у регулюванні  приватно-правових відносин.  Джерела
цивільного  права  зарубіжних  країн.  Джерела  країн  континентальної  та  англо-американської  систем  права.
Основні інститути цивільного права зарубіжних країн. Правове положення, фізичних осіб. Правове положення
юридичних осіб. Право власності та інщі речові права. Зобов'язальне право. Спадкове право 

Тема 4. ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Поняття і ознаки цивільних правовідносин та їх особливості. Зміст та форма цивільних правовідносин.

Елементи  цивільно-правових  відносин.  Суб’єкти  та  об’єкти  цивільних  правовідносин.  Види  (класифікація)
цивільних правовідносин. Підстави виникнення цивільних прав та обов`язків. Класифікація юридичних фактів.

Тема 5. ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Поняття фізичної особи. Цивільна правоздатність фізичної особи. Правоздатність іноземців та осіб

без  громадянства.  Обсяг  цивільної  правоздатності  фізичної  особи.  Запобігання  обмеженню  можливості
фізичної  особи  мати  цивільні  права  та  обов'язки.  Ім'я  фізичної  особи.  Місце  проживання  фізичної  особи.
Цивільна  дієздатність  фізичної  особи.  Часткова  цивільна  дієздатність  фізичної  особи,  яка  не  досягла
чотирнадцяти років.  Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці  від чотирнадцяти до вісімнадцяти
років. Цивільна відповідальність неповнолітньої особи. Повна цивільна дієздатність. Надання повної цивільної
дієздатності.  Обмеження  цивільної  дієздатності  фізичної  особи.  Правові  наслідки  обмеження  цивільної
дієздатності  фізичної  особи.  Визнання  фізичної  особи  недієздатною.  Момент  визнання  фізичної  особи
недієздатною.  Правові  наслідки  визнання  фізичної  особи  недієздатною.  Поновлення  цивільної  дієздатності
фізичної особи, яка була визнана недієздатною. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою.
Опіка над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місце перебування
якої  невідоме.  Скасування  рішення  суду  про  визнання  фізичної  особи  безвісно  відсутньою.  Оголошення
фізичної  особи померлою. Правові  наслідки оголошення фізичної  особи померлою Правові  наслідки появи
фізичної особи, яка була оголошена померлою. Акти цивільного стану. обов'язків.  Оскарження дій опікуна,
рішень органу опіки та піклування.

Тема 6. ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ. ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ. 
Фізична  особа  підприємець. Право  фізичної  особи  на  здійснення  підприємницької  діяльності.

Застосування  до  підприємницької  діяльності  фізичних  осіб  нормативно-правових  актів,  що  регулюють
підприємницьку діяльність  юридичних  осіб.  Цивільно-правова  відповідальність  фізичної  особи-підприємця.
Управління майном, що використовується у підприємницькій діяльності, органом опіки та піклування. Опіка та
піклування. Завдання опіки та піклування.  Орган опіки та піклування.  Обов'язок повідомляти про фізичних
осіб, які потребують опіки або піклування. Фізичні особи, над якими встановлюється опіка. Фізичні особи, над
якими встановлюється піклування. Встановлення опіки та піклування судом. Встановлення опіки та піклування
органом  опіки  та  піклування.  Місце  встановлення  опіки  або  піклування.  Призначення  опікуна  або
піклувальника.  Фізична  особа,  яка  не  може  бути  опікуном  або  піклувальником.  Опіка  або  піклування  над
фізичною особою, щодо якої не призначено опікуна або піклувальника. Опіка або піклування над фізичною
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особою,  яка  перебуває  у  спеціальному  закладі.  Права  та  обов'язки  опікуна.  Звільнення  опікуна  та
піклувальника.  Припинення  опіки.  Припинення  піклування.  Надання  дієздатній  фізичній  особі  допомоги  у
здійсненні її прав та виконанні

Тема 7. ЮРИДИЧНА ОСОБА ЯК СУБ`ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Поняття  юридичної  особи.  Види  юридичних  осіб.  Участь  юридичних  осіб  публічного  права  у

цивільних  відносинах.  Організаційно-правові  форми  юридичних  осіб.  Підприємницькі  товариства.
Непідприємницькі товариства
Здійснення  підприємницької  діяльності.  Непідприємницькими  товариствами  та  установами.  Створення
юридичної  особи.  Вимоги  до  змісту  установчих  документів.  Державна  реєстрація  юридичної  особи.
Найменування юридичної особи. Цивільна правоздатність юридичної особи. Цивільна дієздатність юридичної
особи.  Місцезнаходження  юридичної  особи.  Особисті  немайнові  права  юридичної  особи.  Філії  та
представництва.  Відповідальність  юридичних  осіб. Управління  товариством.  Загальні  збори  учасників
товариства. Виконавчий орган товариства. Право участі у товаристві. Управління установою. Передання майна
установі.  Зміна мети установи та структури управління. Припинення юридичної особи. Обов'язки особи, що
прийняла рішення про припинення юридичної особи. Злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної
особи  порядок  припинення  юридичної  особи  шляхом  злиття,  приєднання,  поділу  та  перетворення.
Перетворення  юридичної  особи.  Виділ.  Ліквідація  юридичної  особи.  Порядок  ліквідації  юридичної  особи.
Задоволення вимог кредиторів. 

Тема 8. ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА І ВИРОБНИЧІ КООПЕРАТИВИ ЯК СУБЄКТ
ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Поняття  та  види  господарських  товариств.  Учасники  господарського  товариства.  Майно
господарського товариства Права учасників господарського товариства. Обов'язки учасників господарського
товариства. Залежне господарське товариство. 

Повне товариство. Поняття повного товариства. Засновницький договір повного товариства. Ведення
справ  повного  товариства.  Розподіл  прибутку  та  збитків  повного  товариства.  Відповідальність  учасників
повного товариства  за його зобов'язаннями.  Зміни у складі  учасників  повного товариства.  Вихід з  повного
товариства. Передання учасником частки (її частини) у складеному капіталі повного товариства. Виключення зі
складу учасників повного товариства. Вибуття з повного товариства. Розрахунки у разі виходу, виключення та
вибуття з повного товариства. Звернення стягнення на частину майна повного товариства, пропорційну частці
учасника товариства у складеному капіталі. ліквідація повного товариства. 

Командитне  товариство.  Основні  положення  про  командитне  товариство.  Засновницький  договір
командитного товариства. Учасники командитного товариства. Управління командитним товариством. Права та
обов'язки  вкладника  командитного  товариства.  Відповідальність  вкладника  командитного  товариства.
Ліквідація командитного товариства. 

Товариства  з  обмеженою  відповідальністю.  Поняття  товариства  з  обмеженою  відповідальністю.
Учасники  товариства  з  обмеженою  відповідальністю.  Договір  про  заснування  товариства  з  обмеженою
відповідальністю.  Статут  товариства  з  обмеженою  відповідальністю.  Статутний  капітал  товариства  з
обмеженою відповідальністю. Управління товариством з обмеженою відповідальністю. Контроль за діяльністю
виконавчого  органу  товариства  з  обмеженою  відповідальністю.  Перехід  частки  (її  частини)  учасника  у
статутному  капіталі товариства з обмеженою відповідальністю  до іншої особи. Вихід учасника із товариства з
обмеженою   відповідальністю.  Звернення  стягнення  на  частину  майна  товариства  з  обмеженою
відповідальністю,  пропорційну  частці  учасника  товариства  у  статутному  капіталі.  Ліквідація  товариства  з
обмеженою відповідальністю. 

Поняття товариства з додатковою відповідальністю. Акціонерне товариство. Поняття акціонерного
товариства.  Створення  акціонерного  товариства.  Статут  акціонерного  товариства.  Статутний  капітал
акціонерного  товариства.  Збільшення  статутного  капіталу  акціонерного  товариства.  Зменшення  статутного
капіталу  акціонерного  товариства.  Обмеження  щодо  випуску  цінних  паперів  та  щодо  виплати  дивідендів.
Загальні  збори  акціонерів.  Наглядова  рада  акціонерного  товариства.  Виконавчий  орган  акціонерного
товариства.  Аудиторська  перевірка.  Виробничий  кооператив.  Поняття  виробничого  кооперативу.  Установчі
документи виробничого кооперативу. Майно виробничого кооперативу. Припинення членства у виробничому
кооперативі і перехід паю.

Тема 9. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Правові  форми  участі  держави  у  цивільних  відносинах.  Правові  форми  участі  Автономної
Республіки  Крим  у  цивільних  відносинах.  Правові  форми  участі  територіальних  громад  у  цивільних
відносинах. Органи, через які діє держава у цивільних відносинах. Органи, через які діє Автономна Республіка
Крим  у  цивільних  відносинах.  Органи,  через  які  діють  територіальні  громади  у  цивільних  відносинах.
Представники  держави,  Автономної  Республіки  Крим,  територіальних  громад.  Відповідальність  за
зобов'язаннями  держави.  Відповідальність  за  зобов'язаннями  територіальних  громад.  Розмежування

21



СВО  ЕПК БУМІБ 081-2018

відповідальності  за  зобов'язаннями  держави,  Автономної  Республіки  Крим,  територіальних  громад  та
створених ними юридичних осіб.
 

Тема 10. ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
Загальні  положення про цивільні  права.  Види об'єктів  цивільних прав.  Оборотоздатність  об'єктів

цивільних прав. Речі. Майно. Поняття речі. Тварини. Нерухомі та рухомі речі. Державна реєстрація прав на
нерухомість.  Речі  подільні  та  неподільні.  Речі,  визначені  індивідуальними  або  родовими  ознаками.  Речі
споживні та не споживні. Головна річ і приналежність. Складові частини речі. Складні речі. Продукція, плоди
та доходи. Майно.  Підприємство як єдиний майновий комплекс.  Гроші (грошові  кошти).  Валютні  цінності.
Цінні папери. Поняття цінного паперу. Групи та види цінних паперів. Вимоги до цінного паперу. Передання
прав  за  цінним  папером.  Виконання  за  цінним  папером.  Нематеріальні  блага.  Результати  інтелектуальної,
творчої діяльності. Інформація. Особисті немайнові блага.

МОДУЛЬ ДРУГИЙ ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ, ВИКОНАННЯ ОБОВЯЗКІВ  ТА ЗАХИСТ
ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ.

Тема 11. ПРЕДСТАВНИЦТВО 
Поняття  та  підстави  представництва.  Правові  наслідки  вчинення  правочину  представником.

Передоручення. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень. Представництво за законом. Комерційне
представництво.  Представництво  за  довіреністю.  Форма  довіреності.  Довіреність  юридичної  особи.  Строк
довіреності.  Припинення представництва за довіреністю. Скасування довіреності.  Відмова представника від
вчинення дій, які були  визначені довіреністю.

Тема 12. СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ 
Поняття строку та терміну.  Визначення строку та терміну. Початок перебігу строку.  Закінчення строку.

Порядок вчинення дій в останній день строку. 
Поняття  позовної  давності.  Загальна  позовна  давність.  Спеціальна  позовна  давність.  Зміна  тривалості

позовної давності. Обчислення позовної давності. Початок перебігу позовної давності. Позовна давність у разі
замін сторін у зобов'язанні. Зупинення перебігу позовної давності.  Переривання перебігу позовної давності.
Перебіг позовної давності у разі залишення позову без розгляду. Застосування позовної давності до додаткових
вимог. Наслідки спливу позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

Тема 13. ПРАВОЧИНИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
Загальні положення про правочини. Поняття та види правочинів. Загальні вимоги, додержання яких є

необхідним  для  чинності  правочину.  Презумпція  правомірності  правочину.  Форма  правочину.  Способи
волевиявлення. Правочини, які можуть вчинятися усно. Вимоги до письмової форми правочину. Правочини, які
належить вчиняти у письмовій формі. Нотаріальне посвідчення правочину.  Державна реєстрація правочину.
Місце  вчинення  правочину.  Правочини,  щодо  яких  правові  наслідки  пов'язуються  з  настанням  певної
обставини. Тлумачення змісту правочину. Відмова від правочину. Правові наслідки недодержання сторонами
при вчиненні правочину вимог закону. 

Тема 14. НЕДІЙСНІСТЬ ПРАВОЧИНІВ.
Недійсність  правочину.  Правові  наслідки  недійсності  правочину.  Правові  наслідки  недійсності

окремих частин правочину. Правові наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми правочину. Правові
наслідки  недодержання  вимоги  закону  про  нотаріальне  посвідчення  одностороннього   правочину.  Правові
наслідки  недодержання  вимоги  закону  про  нотаріальне  посвідчення  договору.  Правові  наслідки  вчинення
правочину малолітньою  особою за межами її цивільної дієздатності. Правові наслідки вчинення правочину
неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності. Правові наслідки вчинення правочину фізичною
особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності. Правові наслідки вчинення
правочину без дозволу органу опіки та піклування. Правові наслідки вчинення правочину дієздатною фізичною
особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними.
Правові наслідки вчинення правочину недієздатною фізичною особою. Правові наслідки укладення юридичною
особою правочину, якого вона не мала права вчиняти. Правові наслідки вчинення правочину, який порушує
публічний  порядок.  Правові  наслідки  правочину,  який  вчинено  під  впливом  помилки.  Правові  наслідки
вчинення правочину під впливом обману. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом насильства.
Правові наслідки правочину, який вчинено у результаті зловмисної домовленості представника однієї сторони з
другою стороною. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом тяжкої обставини. Правові наслідки
фіктивного правочину. Правові наслідки удаваного правочину. Момент недійсності правочину. 

Тема 15 ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ, ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ. 
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Поняття і взаємозв’язок здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов’язків. Обєктивні і
суб’єктивні  умови здійснення суб’єктивного цивільного права.  Порядок здійснення суб’єктивних цивільних
прав. Межи здійснення суб’єктивних цивільних прав. Зловживання правом. Порядок виконання суб’єктивних
цивільних обов’язків. 

Тема 16. ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ
Право на захист цивільних прав та інтересів . Захист цивільних прав та інтересів судом. Способами захисту ци-
вільних прав та інтересів можуть бути: Захист цивільних прав та інтересів Президентом. України, органами
державної  влади,  органами  влади,  Автономної  Республіки  Крим,  або  органами  місцевого  самоврядування.
Захист цивільних прав нотаріусом. Самозахист цивільних прав. Здійснення права на захист. Визнання незакон-
ним правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого
самоврядування.  Відшкодування  збитків  та  інші  способи  відшкодування  майнової  шкоди.  Відшкодування
моральної шкоди.

Тема 17. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
Поняття цивільно-правової відповідальності. Форми і види цивільно-правовой відповідальності. Склад

правопорушення та умови цивільно-правовой відповідальності. Підстави звільнення від відповідальності.

Тема 18. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ЇХ
ЗАХИСТ

Поняття  особистого  немайнового  права.  Види  особистих  немайнових  прав.  Зміст  особистого
немайнового права. Здійснення особистих немайнових прав. Забезпечення здійснення особистих немайнових
прав. Обмеження особистих немайнових прав. Захист особистого немайнового права. Поновлення порушеного
особистого немайнового права. Спростування недостовірної інформації. Заборона поширення інформації, якою
порушуються особисті немайнові права. Правові наслідки невиконання рішення суду про захист особистого
немайнового права. Право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено, на відшкодування шкоди.

Тема 19. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ.

Право на життя. Право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю. Право на охорону
здоров'я. Право на медичну допомогу. Право на інформацію про стан свого здоров'я. Право на таємницю про
стан  здоров'я  Права  фізичної  особи,  яка  перебуває  на  стаціонарному лікуванні  у  закладі  охорони здоров'я.
Право на свободу. Право на особисту недоторканність. Право на донорство. Право на сім'ю. Право на опіку або
піклування. Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля. 

Тема 20. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ ФІЗИЧНОЇ
ОСОБИ.

Право на ім'я. Право на зміну імені. Право на використання імені. Право на повагу до гідності та честі. Повага
до людини, яка померла.  Право на недоторканність ділової репутації.  Право на індивідуальність.  Право на
особисте життя та його таємницю. Право на інформацію. Право на особисті папери. Розпоряджання особистими
паперами. Право на ознайомлення з особистими паперами, які передані до фонду бібліотек або архівів. Право
на  таємницю  кореспонденції  .  Захист  інтересів  фізичної  особи  при  проведенні  фото-,  кіно-,  теле-  та
відеозйомок. Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах.
Право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Право на місце проживання. Право
на  недоторканність  житла.  Право  на  вибір  роду занять.  Право  на  свободу пересування.  Право  на  свободу
об'єднання. Право на мирні зібрання.

МОДУЛЬ ТРЕТІЙ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Тем 21. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ. 
Поняття  права  власності.  Суб'єкти  права  власності.  Здійснення  права  власності.  Використання

власником  свого  майна  для  здійснення  підприємницької  діяльності.  Непорушність  права  власності.  Тягар
утримання  майна.  Ризик  випадкового  знищення  та  випадкового  пошкодження  майна.  Право  власності
Українського народу. Право приватної власності. Право державної власності. Право комунальної власності. 

Підстави набуття права власності. Набуття права власності юридичною особою публічного права.
Набуття  добросовісним набувачем  права  власності  на  майно,  відчужене  особою,  яка  не  мала  на  це  права.
Набуття права власності на новостворене майно. Набуття права власності на перероблену річ. Привласнення
загальнодоступних дарів природи. Момент набуття права власності за договором. Набуття права власності на
безхазяйну річ. Набуття права власності на рухому річ, від якої власник відмовився. Знахідка. Набуття права
власності  на  знахідку.  Право  особи,  яка  знайшла  загублену  річ,  на  винагороду  та  відшкодування  витрат,
пов'язаних  із  знахідкою.  Бездоглядна домашня  тварина.  Набуття  права  власності  на  бездоглядну домашню
тварину. Відшкодування витрат на утримання бездоглядно домашньої тварини та виплата винагороди. Набуття
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права власності на скарб. Набувальна давність. Набуття права власності у разі приватизації державного майна
та майна, що є в комунальній власності. Підстави припинення права власності. Відмова від права власності.
Припинення права власності особи на майно, яке не може їй належати Припинення права власності внаслідок
знищення майна. Викуп земельної ділянки у зв'язку з суспільною необхідністю. Припинення права власності на
нерухоме  майно у зв'язку з  викупом земельної  ділянки,  на якій воно розміщене.  Викуп пам'ятки історії  та
культури. Реквізиція. Конфіскація.

Тема 22. ФОРМИ ВЛАСНОСТІ.
Поняття  права  власності  громадян.  Об'єкти  права  власності  громадян.  Підстави  придбання

громадянами права власності. Право власності громадян на будинок (квартиру).Право власності громадян які
займаються підприємницькою діяльністю

Поняття  права  власності  юридичних  осіб.  Об'єкти  права  власності  юридичних  осіб.  Підстави
придбання юридичних осіб.  Суб'єкти колективної  власності  і  підстави її  виникнення.  Власність  орендних і
колективних  підприємств.  Власність  громадських  організацій  і  політичних  партій.  Об'єкти  права  власності
акціонерних  товариств,  господарських  об'єднань  і  господарських  товариств.  Поняття  права  державної
власності.  Підстави виникнення права  державної  власності.  Суб'єкти,  об'єкти й утримання права  державної
власності. Правовий режим майна державних підприємств. Приватизація майна державних підприємств.

Поняття права державної власності. Об'єкти права державної власності. Підстави придбання державою
права власності.  Право власності громадян на будинок (квартиру).Право власності громадян які займаються
підприємницькою діяльністю.. Підстави виникнення права державної власності. Суб'єкти, об'єкти й утримання
права державної  власності.  Правовий режим майна державних підприємств. Приватизація майна державних
підприємств.

Поняття  права  комунальної  власності.  Об'єкти  права  комунальної   громадян.  Підстави  придбання
комунальної  власності.  Суб'єкти,  об'єкти  й  утримання  права  державної  власності.  Правовий  режим  майна
комунальних підприємств. Приватизація комунального майна.

Тема 23. ОКРЕМІ ОБЄКТИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Земля  (земельна  ділянка)  як  об’єкт  права  власності.  Суб'єкти  права  власності  на  землю (земельну

ділянку). Право власника на забудову земельної ділянки. Самочинне будівництво. Право на земельну ділянку
при придбанні житлового будинку, будівлі або споруди, що розміщені на ній. Припинення права власності на
земельну ділянку. Поняття житла. Поняття житлового будинку як об’єкта права власності. Садиба як об’єкт
права власності.  Квартира як  об’єкт  права  власності.  Права власника житлового  будинку,  квартири.  Права
житлово-будівельного (житлового) кооперативу та їх членів на квартиру в будинку кооперативу. Об'єднання
власників житлових будинків, квартир.

Тема 24. ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.
Поняття і види права спільної власності. Право спільної часткової власності. Визначення часток у

праві спільної часткової власності. Здійснення права спільної часткової власності. Плоди, продукція та доходи
від використання майна,  що є у спільній частковій власності.  Утримання майна, що є у спільній частковій
власності. Право співвласника розпорядитися своєю часткою у  праві спільної часткової власності. Переважне
право купівлі частки у праві спільної часткової власності. Момент переходу частки у праві спільної часткової
власності до набувача за договором. Виділ частки із майна, що є у спільній частковій власності. Припинення
права на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників. Звернення стягнення на частку у майні, що
є у спільній частковій власності.  Поділ майна, що є у спільній частковій власності. Право спільної сумісної
власності.  Здійснення  права  спільної  сумісної  власності.  Виділ  частки  із  майна,  що  є  у  спільній  сумісній
власності.  Звернення стягнення на частку майна,  що є  у спільній сумісній власності.  Поділ майна,  що є  у
спільній сумісній власності.

Тема 25. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Засади  захисту  права  власності.  Право  власника  на  витребування  майна  із  чужого  незаконного

володіння.  Право  власника  на  витребування  майна  від  добросовісного  набувача.  Витребування  грошей  та
цінних паперів. Розрахунки при витребуванні майна із чужого незаконного володіння. Захист права власності
від  порушень,  не  пов'язаних  із  позбавленням  володіння.  Визнання  права  власності.  Визнання  незаконним
правового акта, що порушує право власності. Відшкодування шкоди, завданої власникові земельної ділянки,
житлового будинку, інших будівель у зв'язку із зниженням їх цінності.

ТЕМА 26. РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО.
Суб'єкти  права  володіння  чужим  Майном.  Виникнення  права  володіння.  Припинення  права

володіння. ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ
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Поняття користування чужим Майном. Встановлення сервітуту.  Зміст сервітуту.  Право користування чужою
земельною ділянкою або іншим нерухомим майном. Право членів сім'ї власника житла на користування цим
житлом.  Припинення  сервітуту.  ПРАВО  КОРИСТУВАННЯ  ЧУЖОЮ  ЗЕМЕЛЬНОЮ  ДІЛЯНКОЮ  ДЛЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  ПОТРЕБ.  Підстави  виникнення  права  користування  чужою  земельною
ділянкою  для  сільськогосподарських  потреб.  Строк  договору  про  надання  права  користування  чужою
земельною  ділянкою  для  сільськогосподарських  потреб.  Права  та  обов'язки  власника  земельної  ділянки,
наданої  у  користування  для  сільськогосподарських  потреб.  Права  та  обов'язки  землекористувача.  Право
землекористувача на відчуження права користування земельною ділянкою. Припинення права користування
земельною ділянкою для  сільськогосподарських  потреб. Право  КОРИСТУВАННЯ  ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ
ДІЛЯНКОЮ  ДЛЯ ЗАБУДОВИ.  Підстави  виникнення  права  користування  чужою  земельною ділянкою для
забудови. Права та обов'язки власника земельної ділянки, наданої для забудови. 

Права  та  обов'язки  землекористувача.  Припинення  права  користування  земельною ділянкою для
забудови. Правові наслідки припинення права користування земельною ділянкою.

Тема 27. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Поняття права інтелектуальної власності. Співвідношення права інтелектуальної власності та .права

власності.  Об'єкти  права  інтелектуальної  власності.  Суб'єкти  права  інтелектуальної  власності.  Підстави
виникнення (набуття)  права інтелектуальної  власності.  Особисті  немайнові права  інтелектуальної  власності.
Майнові права інтелектуальної власності. Строк чинності прав інтелектуальної власності. Використання об'єкта
права  інтелектуальної  власності  Передання  майнових  прав  інтелектуальної  власності.  Здійснення  права
інтелектуальної власності, яке належить кільком особам. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений
у  зв'язку  з  виконанням  трудового  договору.  Права  інтелектуальної  власності  на  об'єкт,  створений  за
замовленням.  Наслідки  порушення права  інтелектуальної  власності.  Захист  права  інтелектуальної  власності
судом.

ТЕМА 28. АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА
Об'єкти авторського права. Твори, які не є об'єктами авторського права. 

Суб'єкти авторського права. Співавторство. Виникнення авторського права. Особисті немайнові права автора.
Забезпечення недоторканності твору.  Майнові права інтелектуальної власності на твір. Використання твору.
Опублікування  твору (випуск  твору  у  світ).  Використання  твору  за  згодою автора.  Випадки  правомірного
використання твору без  згоди  автора.  Право автора  на  плату за  використання його  твору.  Строк  чинності
майнових прав інтелектуальної власності на твір. Правові наслідки закінчення строку чинності майнових прав
інтелектуальної  власності  на  твір.  Право  автора  на  частку  від  суми  продажу  оригіналу  твору.  ПРАВО
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  ВЛАСНОСТІ  НА  ВИКОНАННЯ,  ФОНОГРАМУ,  ВІДЕОГРАМУ  ТА  ПРОГРАМУ
(ПЕРЕДАЧУ) ОРГАНІЗАЦІЇ  МОВЛЕННЯ (СУМІЖНІ ПРАВА).  Об'єкти суміжних прав.  Суб'єкти суміжних
прав.  Виникнення  суміжних  прав.  Майнові  права  інтелектуальної  власності  на  об'єкт  суміжних  прав.
Використання виконання. Використання фонограми, відеограми. Використання передачі (програми) організації
мовлення. Строки чинності суміжних майнових прав.

Тема 29. ПАТЕНТНЕ ПРАВО
ПРАВО  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  ВЛАСНОСТІ  НА  НАУКОВЕ  ВІДКРИТТЯ.  Поняття  наукового

відкриття. Право на наукове відкриття. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ
МОДЕЛЬ,  ПРОМИСЛОВИЙ Зразок.  Придатність винаходу для  набуття  права  інтелектуальної  власності  на
нього.  Придатність  корисної  моделі  для  набуття  права  інтелектуальної  власності  на  неї.  Придатність
промислового  зразка  для  набуття  права  інтелектуальної  власності  на  нього.  Засвідчення  набуття  права
інтелектуальної  власності  на винахід,  корисну модель,  промисловий зразок.  Суб'єкти права  інтелектуальної
власності  на  винахід,  корисну  модель,  промисловий  зразок.  Майнові  права  інтелектуальної  власності  на
винахід,  корисну модель,  промисловий зразок.  Строк чинності  майнових прав інтелектуальної  власності  на
винахід,  корисну  модель,  промисловий  зразок.  Дострокове  припинення  чинності  майнових  прав
інтелектуальної  власності  на  винахід,  корисну  модель,  промисловий  зразок.  Правові  наслідки  припинення
чинності  виключних  майнових  прав  інтелектуальної  власності  на  винахід,  корисну  модель,  промисловий
зразок. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на
винахід, корисну модель, промисловий зразок. Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну
модель,  промисловий  зразок  недійсними.  Право  попереднього  користувача  на  винахід,  корисну  модель,
промисловий  зразок  ПРАВО  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  ВЛАСНОСТІ  НА  КОМПОНУВАННЯ  ІНТЕГРАЛЬНОЇ
МІКРОСХЕМИ.  Придатність  компонування  інтегральної  мікросхеми  для  набуття  права  інтелектуальної
власності  на  нього.  Засвідчення  набуття  права  інтелектуальної  власності  на  компонування  інтегральної
мікросхеми.  Суб'єкти  права  інтелектуальної  власності  на  компонування  інтегральної  мікросхеми.  Майнові
права  інтелектуальної  власності  на  компонування  інтегральної  мікросхеми.  Строк  чинності  майнових  прав
інтелектуальної  власності  на  компонування  інтегральної  мікросхеми.  Дострокове  припинення  чинності
майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Правові наслідки спливу
строку  чинності  виключних  майнових  прав  інтелектуальної  власності  на  компонування  інтегральної
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мікросхеми.  Відновлення  чинності  достроково  припинених   виключних  майнових  прав  інтелектуальної
власності на компонування інтегральної мікросхеми. Визнання прав інтелектуальної власності на компонування
інтегральної  мікросхеми  недійсними.  Право  попереднього  користувача  на  компонування  інтегральної
мікросхеми.  ПРАВО  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  ВЛАСНОСТІ  НА  РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ  ПРОПОЗИЦІЮ.
Поняття  та  об'єкти  раціоналізаторської  пропозиції.  Обсяг  правової  охорони раціоналізаторської  пропозиції.
Суб'єкти  права  інтелектуальної  власності  на  раціоналізаторську  пропозицію.  Права  суб'єктів  права
інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА
СОРТ РОСЛИН, ПОРОДУ ТВАРИН.  Види прав інтелектуальної  власності  на  сорт рослин,  породу тварин.
Суб'єкти  права  інтелектуальної  власності  на  сорт  рослин,  породу  тварин.  Майнові  права  інтелектуальної
власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені патентом. 
Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин. 

Тема 30. ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ТА ЇХ ВИРОБНИКІВ
ПРАВО  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  ВЛАСНОСТІ  НА  КОМЕРЦІЙНЕ  НАЙМЕНУВАННЯ.  Правова

охорона комерційного найменування. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування.
Припинення  чинності  майнових  прав  інтелектуальної  власності  на  комерційне  найменування.  ПРАВО
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  ВЛАСНОСТІ  НА  ТОРГОВЕЛЬНУ  МАРК  Торговельна  марка.  Суб'єкти  права
інтелектуальної  власності  на  торговельну  марку.  Засвідчення  набуття  права  інтелектуальної  власності  на
торговельну марку. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку. Строк чинності майнових
прав  інтелектуальної  власності  на  торговельну  марку.  Дострокове  припинення  чинності  майнових  прав
інтелектуальної  власності  на  торговельну марку.  Відновлення чинності  достроково  припинених виключних
майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Визнання прав інтелектуальної власності на
торговельну марку недійсними. Право попереднього користувача на торговельну марку. Право попереднього
користувача  може  передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою
практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики,  в яких було використано торговельну марку
або  здійснено  значну  і  серйозну  підготовку  для  такого  використання. ПРАВО  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ  НА ГЕОГРАФІЧНЕ  ЗАЗНАЧЕННЯ.  Набуття  права  інтелектуальної  власності  на  географічне
зазначення.  Суб'єкти  права  інтелектуальної  власності  на  географічне  зазначення.  Права  інтелектуальної
власності  на  географічне  зазначення.  Строк  чинності  права  інтелектуальної  власності  на  географічне
зазначення.  ПРАВО  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  ВЛАСНОСТІ  НА  КОМЕРЦІЙНУ  ТАЄМНИЦЮ.  Поняття
комерційної таємниці. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю. Охорона комерційної
таємниці органами державної влади. Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

МОДУЛЬ ЧЕТВЕРТИЙ СПАДКОВЕ ПРАВО. 

Тема 31. СПАДКОВЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Основні  риси  історичного  розвитку  спадкового  права.  Поняття  спадкування.  Види  спадкування.

Склад спадщини. Права та обов'язки особи, які не входять до складу спадщини. Відкриття спадщини. Місце
відкриття спадщини.  Спадкоємці.  Право на спадкування.  Усунення від права  на спадкування.  Спадкування
права на земельну ділянку. Спадкування частки у праві спільної сумісної власності. Право на одержання сум
заробітної  плати,  пенсії,  стипендії,  аліментів,  інших  соціальних  виплат,  які  належали  спадкодавцеві.
Спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі). Спадкування права на одержання страхових виплат
(страхового  відшкодування).  Спадкування  права  на  відшкодування  збитків  моральної  шкоди  та  сплату
неустойки.  Обов'язок  спадкоємців  відшкодувати  витрати  на  утримання,  догляд,  лікування  та  поховання
спадкодавця.

Тема 32. СПАДКУВАНЯ ЗА ЗАПОВІТОМ
Поняття заповіту. Право на заповіт. Право заповідача на призначення спадкоємців. Право заповідача

на визначення обсягу спадщини, що має спадкуватися за заповітом. Право заповідача на заповідальний відказ.
Предмет заповідального відказу. Втрата чинності заповідальним відказом. Право заповідача на покладення на
спадкоємця інших обов'язків. Право на обов'язкову частку у спадщині. Заповіт з умовою. Заповіт подружжя.
Підпризначення  спадкоємця.  Спадкування  частини  спадщини,  що  не  охоплена  заповітом.  Встановлення
сервітуту  у  заповіті.  Загальні  вимоги  до  форми  заповіту.  Посвідчення  заповіту  нотаріусом.  Посвідчення
нотаріусом секретних заповітів. Оголошення нотаріусом секретного заповіту. Посвідчення заповіту посадовою,
службовою  особою органу місцевого  самоврядування.  Посвідчення  заповіту  іншою посадовою,  службовою
особою. Посвідчення заповіту при свідках. Право заповідача на скасування та зміну заповіту таємниця заповіту.
Тлумачення заповіту. Недійсність заповіту. 

Тема 33. СПАДКУВАНЯ ЗА ЗАКОНОМ
Черговість  спадкування  за  законом.  Зміна  черговості  одержання  права  на  спадкування.  Спадкування
усиновленими та усиновлювачами. Перша черга спадкоємців за законом. Друга черга спадкоємців за законом.
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Третя  черга  спадкоємців  за  законом.  Четверта  черга  спадкоємців  за  законом.  П'ята  черга  спадкоємців  за
законом. Спадкування за правом представлення. Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом.

Тема 34. ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ
Прийняття спадщини. Подання заяви про прийняття спадщини. Строки для прийняття спадщини.

Прийняття заповідального відказу. Наслідки пропущення строку для прийняття спадщини. Право на відмову
від прийняття спадщини. Право на відмову від прийняття спадщини на користь іншої особи. Правові наслідки
відмови  від  прийняття  спадщини.  Перехід  права  на  прийняття  спадщини.  Відумерлість  спадщини.  Поділ
спадщини між спадкоємцями. Переважне право окремих спадкоємців на виділ їм спадкового майна в натурі.
Перерозподіл спадщини. Пред'явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців. Обов'язок спадкоємців
задовольнити вимоги кредитора. Охорона спадкового майна. Охорона спадкового майна виконавцем заповіту.
Управління спадщиною. Право заповідача на призначення виконавця заповіту. Призначення виконавця заповіту
за  ініціативою  спадкоємців.  Призначення  виконавця  заповіту  нотаріусом.  Згода  особи  на  призначення  її
виконавцем заповіту. Повноваження виконавця заповіту. Право виконавця заповіту на плату за виконання своїх
повноважень. Контроль за виконанням заповіту. Право на оскарження дій виконавця заповіту. Строк чинності
повноважень  виконавця  заповіту.  Право  виконавця  заповіту  на  відмову  від  здійснення  своїх  повноважень.
Право  спадкоємця  на  одержання  свідоцтва  про  право  на  спадщину.  Обов'язок  спадкоємця  звернутися  за
свідоцтвом  про  право  на  спадщину  на  нерухоме  майно.  Строк  видачі  свідоцтва  про  право  на  спадщину.
Державна  реєстрація  права  на  спадщину.  Внесення  змін  до  свідоцтва  про  право  на  спадщину.  Визнання
недійсним свідоцтва про право на спадщину.

Поняття  спадкового  договору.  Сторони  у  спадковому  договорі.  Форма  спадкового  договору.
Обов'язки набувача у спадковому договорі. Особливості спадкового договору з участю подружжя. Забезпечення
виконання спадкового договору. Розірвання спадкового договору.

МОДУЛЬ  5.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ  ПРО  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.  ПОЗАДОГОВІРНІ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.

Тема 41 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Поняття  зобов'язання  та  підстави  його  виникнення.  Сторони  у  зобов'язанні.  Третя  особа  у

зобов'язанні.  Підстави  заміни  кредитора  у  зобов'язанні.  Форма  правочину  щодо  заміни  кредитора  у
зобов'язанні.  Обсяг  прав,  що  переходять  до  нового  кредитора  у  зобов'язанні.  Зобов'язання,  в  яких  заміна
кредитора  не  допускається.  Порядок  заміни  кредитора  у  зобов'язанні.  Докази  прав  нового  кредитора  у
зобов'язанні.  Заперечення  боржника  проти  вимоги  нового  кредитора  у  зобов'язанні.  Відповідальність
первісного кредитора у зобов'язанні. Заміна боржника у зобов'язанні. Форма правочину щодо заміни боржника
у зобов'язанні. Заперечення нового боржника у зобов'язанні проти вимоги кредитора. Правові наслідки заміни
боржника  у  зобов'язанні,  забезпеченому  порукою  або  заставою.  Валюта  зобов'язання.  Недопустимість
односторонньої відмови від зобов’язання. 

ПРИПИНЕННЯ  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.  Підстави  припинення  зобов'язання.  Припинення  зобов'язання
виконанням.  Припинення  зобов'язання  переданням  відступного.  Припинення  зобов'язання  зарахуванням.
Недопустимість зарахування зустрічних вимог. Зарахування у разі заміни кредитора. Припинення зобов'язання
за  домовленістю сторін  Припинення  зобов'язання  прощенням  боргу.  Припинення  зобов'язання  поєднанням
боржника і  кредитора в одній  особі.  Припинення зобов'язання неможливістю його виконання.  Припинення
зобов'язання смертю фізичної особи. Припинення зобов'язання ліквідацією юридичної особи.

Виконання  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.  Загальні  умови  виконання  зобов'язання.  Виконання  зобов'язання
належними  сторонами.  Виконання  обов'язку  боржника  іншою  особою.  Виконання  зобов'язання  частинами.
Строк  (термін)  виконання зобов'язання.  Дострокове виконання зобов'язання.  Місце виконання зобов'язання.
Валюта  виконання  грошового  зобов'язання.  Черговість  погашення  вимог  за  грошовим  зобов'язанням.
Збільшення  суми,  що  виплачується  фізичній  особі  за  грошовим  зобов'язанням.  Проценти.  Виконання
зобов'язання  внесенням  боргу  в  депозит  нотаріуса.  Зустрічне  виконання  зобов'язання.  Виконання
альтернативного зобов'язання.  Виконання зобов'язання,  в  якому беруть  участь  кілька  кредиторів або кілька
боржників.  Солідарне  зобов’язання.  Солідарна  вимога  кредиторів.  Солідарний  обов'язок  боржників.  Право
боржника, який виконав солідарний обов'язок, на зворотну вимогу. Підтвердження виконання зобов'язання.

Тема 42. СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. НЕУСТОЙКА. ЗАВДАТОК.
ПОРУКА. ГАРАНТІЯ. УТРИМАННЯ.

Загальні  положення  про  забезпечення  виконання  зобов'язання.  Види  забезпечення  виконання
зобов'язання. Загальні умови забезпечення виконання зобов'язання.  Неустойка.  Поняття неустойки. Підстави
виникнення права на неустойку. Предмет неустойки. Правові наслідки сплати (передання) неустойки. Договір
поруки.  Правові наслідки порушення зобов'язання, забезпеченого порукою. Права та обов'язки поручителя у
разі пред'явлення до нього вимог. Права поручителя, який виконав зобов'язання. Повідомлення поручителя про
виконання  зобов'язання  боржником.  Оплата  послуг  поручителя.  Припинення  поруки.  Гарантія.  Поняття
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гарантії.  Строк дії  гарантії.  Незалежність гарантії  від  основного зобов'язання.  Правові  наслідки  порушення
боржником зобов'язання, забезпеченого гарантією. Обов'язки гаранта під час розгляду вимоги кредитора. Право
гаранта на відмову в задоволенні вимоги кредитора. Обов'язок гаранта. Оплата послуг гаранта. Припинення
гарантії. Право гаранта на зворотну вимогу до боржника. Поняття завдатку. Правові наслідки порушення або
припинення зобов'язання, забезпеченого завдатком.  Притримання. Право притримання. Обов'язки кредитора,
який притримує річ у себе. Розпорядження річчю, яку притримує кредитор. Задоволення вимог за рахунок речі,
яку притримує кредитор.

Тема 43. ЗАСТАВА. ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВЯЗАНЬ.
Застава.  Поняття  застави.  Забезпечення  майбутньої  вимоги.  Підстави  виникнення  застави.  Види

застав. Предмет застави. Нотаріальне посвідчення договору застави та реєстрація застави. Застава майна, що є у
спільній  власності.  Заміна  предмета  застави.  Ризик  випадкового  знищення  або  випадкового  пошкодження
предмета застави. Страхування предмета застави. Оцінка предмета застави. Сторони у договорі застави. Зміст
договору  застави.  Момент  виникнення  права  застави.  Користування  та  розпоряджання  предметом  застави.
Обов'язки  володільця  предмета  застави.  Наступна  застава.  Правові  наслідки  невиконання  зобов'язання,
забезпеченого заставою.  Звернення стягнення на  предмет  застави.  Реалізація  предмета  застави.  Дострокове
виконання зобов'язання, забезпеченого заставою. Припинення права застави.

Підстави припинення зобов’язання. Припинення зобов’язання виконанням. Припинення зобов’язання
переданням  відступного.  Припинення  зобов’язання  зарахуванням.  Недопустимість  зарахування  зустрічних
вимог. Зарахування у разі заміни кредитора. Припинення зобов’язання за домовленістю сторін. Припинення
зобов’язання прощенням боргу.  Припинення зобов'язання поєднанням боржника та кредитора в одній особі.
Припинення зобов’язання неможливістю його виконання.  Припинення зобов'язання смертю фізичної  особи.
Припинення зобов'язання ліквідацією юридичної особи.

Тема 44. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Порушення  зобов'язання.  Правові  наслідки  порушення  зобов'язання.  Прострочення  боржника.

Прострочення кредитора. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов'язання. Одностороння відмова
від  зобов'язання.  Правові  наслідки  порушення  зобов'язання  з  вини  кредитора.  Підстави  звільнення  від
відповідальності  за  порушення  зобов'язання.  Відповідальність  боржника  за  дії  інших  осіб.  Субсидіарна
відповідальність. Правові наслідки невиконання обов'язку передати річ, визначену індивідуальними ознаками.
Виконання  зобов'язання  за  рахунок  боржника.  Відповідальність  і  виконання  зобов'язання  в  натурі.
Відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання. Збитки і неустойка. Відповідальність за порушення
грошового зобов'язання.

Тема 45. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВЯЗАННЯ. ЗОБОВЯЗАННЯ З
ОДНОСТОРОННІХ ДІЙ. ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ БЕЗ ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ.

ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСУ.
Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу.  Право на публічну обіцянку винагороди

без оголошення конкурсу. Зміст завдання. Строк (термін) виконання завдання. Зміна умов публічної обіцянки
винагороди. Правові наслідки виконання завдання. Припинення зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою
винагороди. Публічна обіцянка нагороди за результатами. конкурсу.  Право на оголошення конкурсу.  Умови
конкурсу.  Зміна  умов  конкурсу.  Відмова  від  проведення  конкурсу.  Переможець  конкурсу.  Особливості
оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які подані на конкурс. Права переможця конкурсу.
Повернення учаснику конкурсу речі, поданої на конкурс. 

Тема 46. ВЧИНЕННЯ ДІЙ В МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСАХ ІНШОЇ ОСОБИ БЕЗ ЇЇ ДОРУЧЕННЯ.
РЯТУВАННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЖИТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, МАЙНА ФІЗИЧНОЇ ЧИ ЮРИДИНОЇ

ОСОБИ. СТВОРЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВЮ, МАЙНУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АБО МАЙНУ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

Право  на  вчинення  дій  в  майнових  інтересах  іншої  особи  без  її  доручення.  Надання  звіту  про
вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. Відшкодування витрат, понесених особою у
зв'язку із вчиненням нею дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. 

Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи. Зобов'язання, що
виникають у зв'язку з рятуванням майна іншої особи.

Усунення загрози життю, здоров'ю,  майну фізичної особи або майну юридичної особи. Наслідки
неусунення  загрози  життю,  здоров'ю,  майну  фізичної  особи  або  майну  юридичної  особи.  Відшкодування
шкоди, завданої внаслідок неусунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної
особи. 

Тема 47. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ. ВІДШКОДУВАННЯ
МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ.
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Загальні  положення  про  відшкодування  шкоди.  Загальні  підстави  відповідальності  за  завдану
майнову шкоду.  Підстави відповідальності  за завдану моральну шкоду.  Зобов'язання  із  заподіяння  шкоди
можна  визначити  як  позадоговірні  зобов'язання,  що  виникають  внаслідок  порушення  майнових  та
особистих  немайнових  прав  потерпілого,  мають  абсолютний  характер,  спрямовані  на  забезпечення
найбільш повного відновлення цих прав за рахунок заподіювача шкоди або за рахунок інших осіб, на яких
законом покладено обов'язок відшкодування шкоди.

Для застосування деліктної відповідальності як виду цивільно-правової відповідальності необхідною є
наявність відповідних  умов: а)  завданої шкоди; б) протиправності у  поведінці заподіювача шкоди; в)
причинного зв'язку між першими двома елементами; г) вини заподіювача шкоди.

Тема 48. ВІДШКОДУВАННЯ ЮРИДИЧНОЮ АБО ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ
ЇХНІМ ПРАЦІВНИКОМ. .ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНОМ

ВЛАДИ АБО ОРГАНОМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ,
ЗАВДАНОЇ НЕЗАКОННИМИ ДІЯМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ.

Відшкодування  моральної  шкоди,  завданої  каліцтвом,  іншим ушкодженням  здоров'я  або  смертю
фізичної  особи.  Відшкодування  шкоди,  завданої  особою  у  разі  здійснення  нею  права  на  самозахист.
Відшкодування  шкоди,  завданої  прийняттям  закону  про  припинення  права  власності  на  певне  майно.
Відшкодування  шкоди,  завданої  у  стані  крайньої   необхідності.  Відшкодування  юридичною або  фізичною
особою  шкоди,  завданої  їхнім  працівником  чи  іншою  особою.  Відшкодування  шкоди,  завданої  органом
державної  влади,  органом  влади  Автономної  Республіки  Крим  або  органом  місцевого  самоврядування.
Відшкодування  шкоди,  завданої  посадовою  або  службовою  особою органу державної  влади,  органу влади
Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Відшкодування шкоди, завданої органом
державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування у сфері
нормотворчої  діяльності.  Відшкодування  шкоди,  завданої  незаконними  рішеннями,  діями  чи  бездіяльністю
органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду. Відшкодування майнової шкоди
фізичній особі, яка потерпіла від злочину. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням
здоров'я.  Відшкодування  шкоди,  завданої  фізичній  особі  під  час  виконання  нею  договірних  зобов'язань.
Визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи,
яка  працювала  за   трудовим  договором.  Визначення  доходу,  втраченого  внаслідок  каліцтва  або  іншого
ушкодження  здоров'я  фізичної  особи-підприємця.  Відшкодування  шкоди,  завданої  каліцтвом  або  іншим
ушкодженням  здоров'я  малолітньої  або  неповнолітньої  особи.  Відшкодування  шкоди,  завданої  смертю
потерпілого.  Відшкодування  витрат  на  поховання.  Порядок  відшкодування  шкоди.  Збільшення  розміру
відшкодування  шкоди  на  вимогу  потерпілого  у  разі  зміни  стану  його  працездатності.  Зменшення  розміру
відшкодування  шкоди  на  вимогу  особи,  яка  завдала  шкоди.  Відшкодування  шкоди  у  разі  припинення
юридичної особи, зобов'язаної відшкодувати шкоду Відшкодування витрат на лікування особи, яка потерпіла
від злочину Збільшення розміру відшкодування шкоди у зв'язку з підвищенням вартості життя і збільшенням
розміру мінімальної заробітної плати. 

Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). Підстави відшкодування
шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). Особи, зобов'язані відшкодовувати шкоду, завдану
внаслідок  недоліків  товарів,  робіт  (послуг).  Строки  відшкодування  шкоди,  завданої  внаслідок   недоліків
товарів, робіт (послуг).

Тема 49. ВІДШКОДУВАННЯ ЩКОДИ, ЗАВДАНОЇ МАЛОЛІТНЬОЮ ОСОБОЮ.
ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ НЕДІЄЗДАТНОЮ, ОБМЕЖЕНО ДІЄДАТНОЮ

ОСОБОЮ АБО ОСОБОЮ, ЯКА НЕ УСВІДОМЛЮВАЛА ЗНАЧЕННЯ СВОЇХ ДІЙ.
ЗОБОВЯЗАННЯ ЗІ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ДЖЕРЕЛОМ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ.

Відшкодування  шкоди,  завданої  малолітньою  особою.  Відшкодування  шкоди,  завданої
неповнолітньою особою. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття нею повної
цивільної дієздатності. Відшкодування шкоди, завданої кількома малолітніми особами. Відшкодування шкоди,
завданої кількома неповнолітніми особами. Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав.
Відшкодування  коди,  завданої  недієздатною  фізичною  особою.  Відшкодування  шкоди,  завданої  фізичною
особою,  цивільна  дієздатність  якої  обмежена.  Відшкодування  шкоди,  завданої  фізичною  особою,  яка  не
усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними. Відшкодування шкоди, завданої джерелом
підвищеної  небезпеки  Відшкодування  шкоди,  завданої  внаслідок   взаємодії  кількох  джерел  підвищеної
небезпеки. Відшкодування ядерної шкоди. Відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами. Право
зворотної вимоги до винної особи. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого. Урахування
вини потерпілого і матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоди. Відшкодування шкоди особою,
яка застрахувала свою цивільну відповідальність 

Тема 50. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ УШКОДЖЕННЯМ ЗДОРОВ’Я АБО
СМЕРТЮ. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ЧЕРЕЗ  НЕДОЛІКИ ТОВАРІВ, РОБІТ,
ПОСЛУГ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ІЗ БЕЗПІДСТАВНОГО НАБУТТЯ АБО ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА.
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Загальні  положення  про  зобов'язання  у  зв'язку  з  набуттям,  збереженням  майна  без  достатньої
правової  підстави.  Відшкодування  доходів  від  безпідставно  набутого  майна  і  витрат  на  його  утримання.
Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню.

МОДУЛЬ ШОСТИЙ. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПЕРЕДАЧІ МАЙНАУ ВЛАСНІСТЬ ТА КОРИСТУВАННЯ

Тема 51. ПОНЯТТЯ ВИДИ ТА ЗМІСТ ДОГОВОРУ
Поняття та види договору. Свобода договору. Зміст договору. Обов'язковість договору. Типові умови

договору.  Строк  договору.  Ціна.  Публічний  договір.  Договір  приєднання.  Попередній  договір.  Договір  на
користь третьої особи. Тлумачення умов договору. Укладення договору. Форма договору. Момент укладення
договору.

Тема 52. УКЛАДЕННЯ, ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
Пропозиція  укласти  договір.  Прийняття  пропозиції.  Укладення  договору  за  пропозицією,  в  якій

вказаний строк для відповіді.  Укладення договору за пропозицією, в якій не вказаний строк для відповіді.
Відповідь про прийняття  пропозиції,  яка  одержана із  запізненням.  Відповідь про згоду укласти  договір на
інших умовах.  Місце укладення договору.  Договір  та правові  акти  органів державної  влади,  органів  влади
Автономної  Республіки  Крим,  органів  місцевого  самоврядування.  Вирішення  переддоговірних  спорів.
Укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах. Підстави для зміни або розірвання договору. Зміна або
розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин. Правові наслідки зміни або розірвання договору.
Форма зміни або розірвання договору. 

Тема 53.ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ. 
Загальні  положення  про  купівлю-продаж.  Договір  купівлі-продажу.  Предмет  договору  купівлі-

продажу.  Форма  окремих  видів  договорів  купівлі-продажу.  Право  продажу  товару.  Обов'язок  продавця
попередити покупця про права третіх осіб на товар. Обов'язки покупця і продавця у разі пред’явлення  третьою
особою позову про витребування  товару.  Відповідальність  продавця  у  разі  відсудження  товару у  покупця.
Обов'язок продавця передати товар покупцеві. Строк виконання обов'язку передати товар. Момент виконання
обов'язку  продавця  передати  товар.  Правові  наслідки  відмови  продавця  передати  товар.  Правові  наслідки
невиконання  продавцем  обов'язку   передати  приналежності  товару  та  документи,  що  стосуються  товару.
Обов'язок  продавця  зберігати  проданий  товар.  Перехід  ризику  випадкового  знищення  або  випадкового
пошкодження товару.  Кількість товару.  Правові наслідки порушення умови договору щодо кількості товару.
Асортимент товару.  Правові  наслідки порушення умови договору щодо асортименту товару.  Якість товару.
Підтвердження відповідності товару вимогам законодавства. Гарантії якості товару. Обчислення гарантійного
строку. Строк придатності товару. Правові наслідки передання товару неналежної якості. Недоліки товару, за
які відповідає продавець. Строки виявлення недоліків і пред'явлення вимоги у зв'язку з недоліками проданого
товару. Позовна давність, що застосовується до вимог у зв'язку з недоліками проданого товару. Комплектність
товару. Комплект товару. Правові наслідки передання некомплектного товару. Тара та упаковка за договором
купівлі-продажу.  Правові  наслідки  передання  товару  з  порушенням  вимоги  про  тару  та  (або)  упаковку.
Перевірка  додержання  продавцем  умов  договору  купівлі-продажу.  Повідомлення  продавця  про  порушення
умов  договору  купівлі-продажу.  Обов'язок  покупця  прийняти  товар.  Зберігання  товару,  не  прийнятого
покупцем. Ціна товару. Оплата товару. Попередня оплата товару. Продаж товару в кредит. Особливості оплати
товару з розстроченням платежу. Страхування товару. Збереження права власності за продавцем. 

Тема 54. ОКРЕМІ ДОГОВОРИ КУПІВЛІ – ПРОДАЖУ. ДОГОВІР МІНИ (БАРТЕРУ).
Роздрібна  купівля-продаж. Договір  роздрібної  купівлі-продажу.  Публічна  пропозиція  укласти

договір купівлі-продажу. Надання покупцеві інформації про товар. Договір з умовою про прийняття покупцем
товару у  встановлений строк. Продаж товару за зразками. Продаж товарів з використанням автоматів. Договір з
умовою про доставку товару покупцеві. Договір найму-продажу. Ціна та оплата товару. Обмін товару. Права
покупця у разі  продажу йому товару неналежної  якості.  Порядок і  строки задоволення вимог покупця про
заміну товару або усунення недоліків. Відшкодування різниці в ціні у разі заміни товару,  зменшення ціни і
повернення товару неналежної якості. Відповідальність за шкоду, завдану товаром неналежної якості. Договір
міни. Правове регулювання міни. Поняття і значення договору постачання. Сторони в договорі постачання.
Структура  договірних  зв'язок  по  постачанню.  Прямі  договори.  Кооперовані  постачання.  Порядок  висновку
договору постачання. Утримання договору постачання(умови про кількість, якості й асортименті продукції, про
терміни,  о  товару покупцем по кількості  і  якості.  Майнова відповідальність сторін за порушення договору
постачання. 

Тема 55. ДОГОВІР КОНТРАКТАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ. ПОСТАЧАННЯ
ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ТА ІНШИМИ РЕСУРСАМИ ЧЕРЕЗ ПРИЄДНАНУ МЕРЕЖУ.

Поняття договору контрактації. Відмінність договору контрактації від договору поставки, купівлі-
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продажу. Закупівля сільськогосподарської продукції для державних потреб. Сторони в договорі контрактації.
Порядок укладення договору контрактації та його зміст. Предмет договору. Ціна продукції. Місце приймання-
здачі продукції. Права та обов'язки сторін. Виконання договору. Майнова відповідальність сторін за неналежне
виконання  і  за  невиконання  зобов'язань  за  договором  контрактації.  Договір  постачання  енергетичними  та
іншими ресурсами через приєднану мережу.

Тема 56. ДОГОВІР ДАРУВАННЯ. ДОГОВІР РЕНТИ. ДОВІЧНЕ УТРИМАННЯ (ДОГЛЯД).
Договір дарування. Предмет договору дарування. Форма договору дарування. Сторони у договорі

дарування. Обов'язки дарувальника. Прийняття дарунка. Договір дарування з обов'язком передати дарунок у
майбутньому одностороння відмова від договору дарування з обов'язком передати дарунок  у майбутньому.
Обов'язок обдаровуваного на користь третьої особи. Правові наслідки порушення обдаровуваним обов'язку на
користь  третьої  особи.  Розірвання  договору  дарування  на  вимогу  дарувальника.  Позовна  давність,  що
застосовується до вимог про розірвання договору дарування. Пожертва. Права пожертвувача.

Договір  ренти.  Форма договору ренти.  Сторони у  договорі  ренти.  Передання майна під  виплату
ренти. Забезпечення виплати ренти. Відповідальність за прострочення виплати ренти. Форма і розмір ренти.
Строк виплати ренти. Право платника безстрокової ренти на відмову від договору ренти. Право одержувача
безстрокової ренти на розірвання договору ренти. Розрахунки між сторонами у разі розірвання договору ренти.
Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату безстрокової ренти.
Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату ренти на певний
строк.  Поняття  договору  довічного  утримання  (догляду).  Форма  договору  довічного  утримання  (догляду).
Сторони в  договорі  довічного  утримання  (догляду).  Особливості  укладення  договору довічного  утримання
(догляду) щодо майна, що є у спільній сумісній власності. Момент виникнення у набувача права власності на
майно,  передане  за  договором довічного  утримання  (догляду).  Обов'язки  набувача  за  договором довічного
утримання  (догляду).  Обов'язок  набувача  забезпечити  відчужувача  житлом.  Грошова  оцінка  матеріального
забезпечення відчужувача.  Заміна набувача за договором довічного утримання (догляду).  Заміна майна, яке
було  передане  набувачеві  за  договором  довічного  утримання  (догляду).  Забезпечення  виконання  договору
довічного  утримання  (догляду).  Припинення  договору  довічного  утримання  (догляду).  Правові  наслідки
розірвання  договору  довічного  утримання  (догляду).  Правові  наслідки  смерті  набувача.  Правові  наслідки
припинення юридичної особи-набувача. 

ТЕМА 57. ДОГОВІР МАЙНОВОГО НАЙМУ(ОРЕНДИ). ДОГОВІР ПРОКАТУ.
Загальні положення про найм (оренду). Договір найму. Предмет договору найму. Право передання

майна  у  найм.  Плата  за  користування  майном.  Строк  договору  найму.  Правові  наслідки  продовження
користування майном після закінчення строку договору найму. Передання майна наймачеві. Правові наслідки
непередання майна наймачеві.  Якість речі,  переданої у найм. Гарантія якості речі,  переданої у найм. Права
третіх  осіб  на  річ,  передану  у  найм.  Правонаступництво  у  разі  зміни  власника  речі,  переданої  у  найм.
Страхування  речі,  переданої  у  найм.  Ризик  випадкового  знищення  або  випадкового  пошкодження  речі.
Користування річчю, переданою у найм. Піднайм. Право власності на плоди, продукцію, доходи, одержані від
користування річчю, переданою у найм. Ремонт речі, переданої у найм. Переважні права наймача. Поліпшення
наймачем речі, переданої у найм. Наслідки погіршення речі, переданої у найм. Відповідальність за шкоду, що
завдана у зв'язку з користуванням річчю, переданою у найм. Припинення договору найму. Право наймодавця
відмовитися від договору найму. Розірвання договору найму на вимогу наймодавця. Розірвання договору найму
на вимогу наймача. Обов'язки наймача у разі припинення договору найму. Позовна давність, що застосовується
до вимог, які випливають із договору найму. 

Договір прокату.  Предмет договору прокату.  Плата за прокат речі. Право наймача на відмову від
договору прокату. Особливості договору прокату. Найм (оренда) земельної ділянки. Договір найму земельної
ділянки. Найм будівлі  або іншої капітальної споруди.  Форма договору найму будівлі  або іншої капітальної
споруди. Державна реєстрація договору найму будівлі або іншої капітальної споруди. Передання будівлі або
іншої  капітальної  споруди  у  найм.  Надання  наймачеві  права  користування  земельною ділянкою.  Плата  за
користування. Предмет договору найму. 

Тема 58. ДОГОВІР НАЙМУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ. ДОГОВІР ПОЗИЧКИ.
Форма договору найму транспортного засобу.  Діяльність наймача транспортного засобу.  Витрати,

пов'язані  з  використанням  транспортног  засобу.  Страхування  транспортного  засобу.  Правові  наслідки
пошкодження транспортного засобу. Правові наслідки завдання шкоди іншій особі у зв'язку з використанням
транспортного засобу. Особливості найму транспортного засобу з екіпажем, який його обслуговує.

Договір позички. Форма договору позички. Позичкодавець. Правові наслідки невиконання обов'язку
передати  річ  у  користування.  Строк договору позички.  Право позичкодавця  на відчуження  речі.  Обов'язки
користувача. Розірвання договору позички. Припинення договору позички. Правові наслідки неповернення речі
після закінчення строку користування нею. 

Тема 59. ДОГОВІР ЛІЗИНГУ.
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Договір  лізингу.  Предмет  договору лізингу.  Відповідальність  продавця  (постачальника)  предмета
договору лізингу. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета договору лізингу.

ТЕМА 60. ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДА) ЖИТЛА.
Договір найму житла.  Форма договору найму житла.  Предмет договору найму житла. Сторони у

договорі найму житла. Правонаступництво у разі зміни власника житла, переданого у найм. Обов'язки наймача
житла.  Наймач  та  особи,  які  постійно  проживають  разом  з  ним.  Право  наймача  та  осіб,  які  постійно
проживають разом з ним, на вселення інших осіб у житло. Тимчасові мешканці. Ремонт житла, переданого у
найм. Плата за користування житлом. Строк договору найму житла. Переважні права наймача житла. Договір
піднайму житла. Заміна наймача у договорі найму житла. Розірвання договору найму житла. Правові наслідки
розірвання договору найму житла.

МОДУЛЬ СЬОМИЙ. ДОГОВІРНЕ ПРАВО. ПОСЛУГИ.

Тема 61. ДОГОВІР ПІДРЯДУ. ДОГОВІР ПОБУТОВОГО ПІДРЯДУ.
Загальні положення про підряд. Договір підряду. Генеральний підрядник і субпідрядник. Виконання

роботи з матеріалу підрядника та його засобами. Виконання роботи з матеріалу замовника. Ризик випадкового
знищення або випадкового пошкодження матеріалу. Ціна роботи. Кошторис. Ощадливість підрядника. Строки
виконання  роботи.  Обставини,  про  які  підрядник  зобов'язаний  попередити  замовника.  Правові  наслідки
невиконання замовником вимог підрядника. Права замовника під час виконання роботи. Сприяння замовника.
Невиконання замовником обов'язків за договором. Підряду. Права замовника у разі порушення підрядником
договору  підряду  Обов'язок  замовника  прийняти  роботу,  виконану  підрядником.  Порядок  оплати  роботи.
Розрахунки  між  сторонами  у  разі  випадкового  знищення  предмета  договору  підряду  або  неможливості
закінчення  роботи.  Право  підрядника  на  притримування.  Якість  роботи.  Відповідальність  підрядника  за
неналежну  якість  роботи.  Гарантія  якості  роботи.  Порядок  обчислення  гарантійного  строку.  Обов'язок
підрядника  передати  інформацію  замовникові  Конфіденційність  одержаної  сторонами  інформації.  Позовна
давність, що застосовується до вимог щодо неналежної якості роботи. Початок перебігу позовної давності в
окремих випадках. 

Договір побутового підряду. Форма договору побутового підряду. Гарантії прав замовника. Надання
замовникові інформації про роботу. Публічна пропозиція роботи. Виконання роботи за договором побутового
підряду з матеріалу підрядника. Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу замовника.
Права  замовника  у  разі  істотного  порушення  підрядником  договору  побутового  підряду.  Розмір  плати  за
договором побутового підряду.  Правові наслідки нез'явлення замовника за одержанням роботи. Будівельний
підряд.

Тема 62 ДОГОВІР. БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ
Договір  будівельного  підряду.  Право  власності  на  об'єкт  будівництва.  Проектно-кошторисна

документація. Внесення змін до проектно-кошторисної документації. Забезпечення будівництва та оплата робіт.
Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об’єкта. Обов’язок підрядника страхувати об'єкт
будівництва.  Передання  та  прийняття  робіт.  Відповідальність  підрядника.  Гарантії  якості  у  договорі
будівельного підряду. Усунення недоліків за рахунок замовника. Відповідальність замовника. 

Тема 63. ПІДРЯД НА ПРОЕКТНІ ТА ПОШУКОВІ РОБОТИ
Підряд на проектні та пошукові  роботи. Договір підряду на проведення проектних та пошукових

робіт. Вихідні дані для проведення проектних та пошукових робіт. Обов'язки замовника Обов'язки підрядника.
Відповідальність підрядника за недоліки документації та робіт. 

Тема 64. ДОГОВІР ВИКОНАННЯ НАУКОВО – ДОСЛІДНИХ АБО ДОСЛІДНО – КОН-
СТРУКТОРСЬКИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ 

Договір  на  виконання науково-дослідних  або  дослідно-конструкторських  та  технологічних  робіт.
Виконання  робіт.  Передання,  прийняття  та  оплата  робіт.  Конфіденційність  відомостей  про  договір.  Права
сторін  на  результати  робіт.  Обов'язки  виконавця.  Обов'язки  замовника.  Наслідки  неможливості  досягнення
результату. Відповідальність виконавця за порушення договору. 

Тема 65. ПОСЛУГИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 
Договір  про  надання  послуг.  Виконання  договору про  надання  послуг.  Плата  за  договором про

надання послуг. Відшкодування виконавцеві фактичних витрат за договором про безоплатне надання послуг.
Строк договору про надання послуг. Відповідальність виконавця за порушення договору про надання послуг.
Розірвання договору про надання послуг. 

Тема 66. ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ.
Загальні  положення  про  перевезення.  Перевезення  вантажу,  пасажирів,  пошти  –  за  договором
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перевезення.

Тема 67. ДОГОВОРИ НА ОКРЕМІ ВИДИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ.
Договір перевезення вантажу.  Договір перевезення пасажира та багажу.  Права пасажира.  Договір

чартеру (фрахтування). Перевезення у прямому змішаному сполученні. Довгостроковий договір. Перевезення
транспортом загального користування. Провізна плата. Надання транспортних засобів і пред'явлення. вантажу
до перевезення. Завантаження та вивантаження вантажу.  Строк доставки вантажу, пасажира, багажу,  пошти.
Відповідальність за зобов'язаннями, що випливають із договору перевезення. Відповідальність перевізника за
ненадання транспортного засобу і  відповідальність  відправника за  невикористання наданого транспортного
засобу.  Відповідальність перевізника за затримку відправлення пасажира та порушення строку доставлення
пасажира  до  пункту  призначення.  Відповідальність  перевізника  за  прострочення  доставки  вантажу.
Відповідальність  перевізника  за  втрату,  нестачу,  псування  або  пошкодження  вантажу,  багажу,  пошти.
Пред'явлення  претензій  і  позовів,  що  випливають  із  договору  перевезення.  Позови  щодо  перевезення  у
закордонному сполученні. Страхування вантажів, пасажирів і багажу. Відповідальність перевізника за шкоду,
завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю пасажира.

Тема 68. ДОГОВІР ТРАНСПОРТНОГО ЄКСПЕДИРУВАННЯ.
Договір транспортного експедирування. Форма договору транспортного експедирування. Плата за

договором транспортного експедирування. Виконання договору транспортного експедирування. Документи та
інша  інформація,  що  надаються  експедиторові.  Відповідальність  експедитора  за  договором  транспортного
експедирування. Відмова від договору транспортного експедирування.

Тема 69. ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ.
Загальні  положення  про  зберігання.  Договір  зберігання.  Форма  договору  зберігання.  Строк

зберігання. Правові наслідки відмови поклажодавця від передання речі на зберігання. Обов'язок прийняти річ
на  зберігання.  Зберігання  речей,  визначених  родовими  ознаками.  Обов'язок  зберігача  щодо  забезпечення
схоронності речі. Виконання договору зберігання  Користування річчю, переданою на зберігання. Зміна умов
зберігання. Плата за зберігання. Відшкодування витрат на зберігання. Обов'язок поклажодавця забрати річ після
закінчення строку зберігання. Обов'язок зберігача повернути річ. Відповідальність зберігача за втрату (нестачу)
або пошкодження речі.  Відшкодування збитків,  завданих поклажодавцеві.  Відшкодування збитків,  завданих
зберігачеві. Повернення речі на вимогу поклажодавця. Зберігання за законом. Застосування загальних положень
про зберігання до окремих його видів.  Зберігання на товарному складі.  Поняття товарного складу.  Договір
складського  зберігання.  Зберігання  речей,  визначених  родовими  ознаками,  з  правом  розпоряджання  ними.
Огляд товару. Зміна умов зберігання та стан товару. Складські документи. Подвійне складське свідоцтво. Права
володільця  складського  та  заставного  свідоцтва.  Передання  складського  та  заставного  свідоцтва.  Просте
складське свідоцтво. Видача товару за подвійним складським свідоцтвом. 

Тема 70. ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВОРУ ЗБЕРІГАННЯ.
Спеціальні види зберігання. Зберігання речі у ломбарді. Продаж речі, яку поклажодавець не забрав

з   ломбарду.  Зберігання  цінностей  у  банку.  Договір  про  надання  індивідуального  банківського  сейфа,  що
охороняється банком. Договір про надання індивідуального банківського сейфа, що не охороняється банком.
Зберігання  речей  у  камерах  схову  організацій,  підприємств  транспорту.  Зберігання  речей  у  гардеробі
організації. Зберігання речей пасажира під час його перевезення. Зберігання речей у готелі. Зберігання речей,
що є предметом спору. Зберігання автотранспортних засобів. Договір охорони.

МОДУЛЬ 8. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ВИКОНАННЯ РОБІТТА НАДАННЯ ПОСЛУГ. СІМЕЙНЕ ПРАВО.

Тема 71. ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ.
Договір страхування. Предмет договору страхування. Форма договору страхування. Істотні умови

договору страхування. Момент набрання чинності договором страхування. Сторони у договорі страхування.
Укладення  договору  страхування  на  користь  третьої  особи.  Співстрахування.  Договір  перестрахування.
Обов'язки страховика. Обов'язки страхувальника. Умови та порядок здійснення страхової виплати. Відмова від
здійснення страхової виплати. Відповідальність страховика. Перехід до страховика прав страхувальника щодо
особи,  відповідальної  за  завдані  збитки.  Зміна  страхувальника  -  фізичної  особи  у  договорі  страхування.
Наслідки припинення юридичної особи – страхувальника. Наслідки визнання страхувальника - фізичної особи
недієздатною  або  обмеження  її  цивільної  дієздатності.  Припинення  договору  страхування.  Недійсність
договору страхування. Обов'язкове страхування. 

Тема 72. ОКРЕМІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ.

Обов’язкове страхування. Особисте страхування. Майнове страхування. Страхування відповідальності.
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Медичне страхування. 

Тема 73. ДОГОВІР КОМІСІЇ. ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ. 
Договір комісії. Умови договору комісії. Комісійна плата. Виконання договору комісії. Субкомісія.

Виконання  договору,  укладеного  комісіонером  з  третьою  особою.  Відступ  від  вказівок  комітента.  Право
власності комітента. Право комісіонера на притримання речі. Право комісіонера на відрахування з грошових
коштів,  що  належать  комітентові.  Обов'язок  комісіонера  зберігати  майно  комітента.  Звіт  комісіонера.
Прийняття комітентом виконання за договором комісії. Право комісіонера на відшкодування витрат, зроблених
ним  у  зв'язку  з  виконанням  договору  комісії.  Право  комітента  на  відмову  від  договору  комісії.  Право
комісіонера на відмову від договору комісії. Наслідки смерті фізичної особи або припинення юридичної особи
– комісіонера. Особливості окремих видів комісії.

Договір  доручення.  Строк  договору  доручення.  Право  повіреного  на  плату.  Зміст  доручення.
Виконання доручення. Особисте виконання договору доручення. Обов'язки повіреного. Обов'язки довірителя.
Припинення договору доручення. Наслідки припинення договору доручення. Обов'язки спадкоємця повіреного
та ліквідатора юридичної особи – повіреного.

Тема 74. ДОГОВІР УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ.
Договір  управління  майном.  Предмет  договору  управління  майном.  Форма  договору  управління

майном. Установник управління. Управитель. Особа, яка набуває вигоди від майна, що передане в управління.
Істотні умови договору управління майном. Строк договору управління майном. Права та обов'язки управителя.
Здійснення управління майном. Передання в управління майна, що є предметом договору застави. Звернення
стягнення на майно, передане в управління, за вимогою кредитора установника управління. Передання права
управління  майном  іншій  особі.  Право  управителя  на  плату.  Відповідальність  управителя.  Припинення
договору управління майном. Особливості управління цінними паперами.

Тема 75. ПОЗИКА. КРЕДИТ. БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД. ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ.
Договір позики. Форма договору позики. Проценти за договором позики. Обов’язок позичальника

повернути позику. Наслідки порушення договору позичальником. Оспорювання договору позики. Забезпечення
виконання зобов’язання позичальником. Новація боргу у позикове зобов’язання.

Кредит.  Кредитний  договір.  Форма  кредитного  договору.  Відмова  від  надання  або  одержання
кредиту. Комерційний кредит. Банківський вклад. Договір банківського вкладу. Форма договору банківського
вкладу.  Види банківських вкладів.  Проценти  на  банківський вклад.  Внесення грошових коштів на рахунок
вкладника іншою особою. Договір банківського вкладу на користь третьої особи. Ощадна книжка. Ощадний
(депозитний) сертифікат. Договір банківського рахунка. Укладення договору банківського рахунка. Операції за
рахунком,  що  виконуються  банком.  Кредитування  рахунка.  Проценти  за  користування  коштами,  що
знаходяться на рахунку. Підстави списання грошових коштів з рахунка. Черговість списання грошових коштів з
рахунка.  Правові  наслідки неналежного виконання банком операцій за рахунком клієнта.  Обмеження права
розпоряджання рахунком. Розірвання договору банківського рахунка. Банківська таємниця. 

Тема 76. РОЗРАХУНКИ.
Загальні  положення  про  розрахунки.  Форми  розрахунків.  Види  безготівкових  розрахунків.

Розрахунки  із  застосуванням  платіжних  доручень.  Загальні  положення  про  розрахунки  із  застосуванням
платіжних  доручень.  Умови  виконання  банком  платіжного  доручення.  Виконання  платіжного  доручення.
Відповідальність за невиконання або неналежне виконання платіжного доручення. Розрахунки за акредитивом.
Акредитив. Відкличний акредитив. Безвідкличний акредитив. Виконання акредитива. Відповідальність банку,
що виконує акредитив. Закриття акредитива. Розрахунки за інкасовими дорученнями. Загальні положення про
розрахунки  за  інкасовими  дорученнями.  Виконання  інкасового  доручення.  Повідомлення  про  проведені
операції.  Розрахунки  із  застосуванням  розрахункових  чеків.  Загальні  положення  про  розрахунки  із
застосуванням розрахункових чеків. Оплата чека. Інкасування чека. Повідомлення про несплату чека. Наслідки
несплати чека.

Тема 77. ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ.
Поняття  договору  факторингу.  Предмет  договору  факторингу.  Сторони  у  договорі  факторингу.

Несність заборони відступлення права грошової вимоги. Відповідальність клієнта перед фактором. Виконання
боржником  грошової  вимоги  факторові.  Наступне  відступлення  права  грошової  вимоги.  Права  фактора.
Зустрічні вимоги боржника. Захист прав боржника.

Тема 78.ДОГОВІР ПРО РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ.

Види договорів  щодо розпоряджання  майновими правами  інтелектуальної  власності.  Ліцензія  на
використання  об'єкта  права  інтелектуальної  власності.  Ліцензійний  договір.  Строк  ліцензійного  договору.
Договір  про створення за замовленням і  використання об'єкта  права  інтелектуальної  власності  договір  про
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передання  виключних  майнових  прав  інтелектуальної  власності.  Державна  реєстрація  договорів  щодо
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Тема 79. ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ
Договір  комерційної  концесії.  Предмет  договору  комерційної  концесії.  Сторони  в  договорі

комерційної концесії. Форма договору комерційної концесії та її реєстрація. Договір комерційної субконцесії.
Обов’язки  право  володільця.  Обов’язки  користувача.  Особливі  умови  договору  комерційної  концесії.
Відповідальність право  володільця за вимогами,  що пред’являються  до користувача.  Право  користувача  на
укладення договору комерційної концесії на новий строк. Зміна договору комерційної концесії. Припинення
договору  комерційної  концесії.  Збереження  чинності  договору  комерційної  концесії  у  разі  зміни  сторін.
Наслідки  зміни  торгової  марки  чи  іншого  позначення  право  володільця.  Наслідки припинення  права,
користування яким надано за договором комерційної концесії.

Тема 80. ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ.
Загальні  положення  про  спільну  діяльність.  Договір  про  спільну  діяльність.  Форма  та  умови

договору про спільну діяльність. Просте товариство. Договір простого товариства. Вклади учасників. Спільне
майно учасників. Ведення спільних справ учасників. Право учасника на інформацію. Спільні витрати та збитки
учасників. Відповідальність учасників за спільними зобов'язаннями. Розподіл прибутку. Виділ частки учасника
на вимогу його кредитора. Припинення договору простого товариства. Відмова учасника від подальшої участі в
договорі простого товариства та розірвання договору. Відповідальність учасника, щодо якого договір простого
товариства припинений. 

Тема 81. ПОНЯТТЯ ТА  СИСТЕМА СІМЕЙНОГО ПРАВА. СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ.

Завдання  Сімейного  кодексу  України.  Учасники   сімейних  відносин,   які  регулює   Сімейний
кодекс України. Сім'я. Право особи на сім’ю. Державна охорона сім’ї. Загальні засади регулювання сімейних
відносин. Застосування  до  регулювання  сімейних   відносин Цивільного кодексу України. Регулювання  сі -
мейних  відносин  за   домовленістю (договором) сторін. Застосування аналогії закону та аналогії права.
Врахування звичаїв  при вирішенні   судом  сімейних спорів.  Обчислення строків,  встановлених у цьому
Кодексі. Міжнародні договори України. 

Здійснення сімейних прав.  Сім'я,  родинність, свояцтво 6 поняття та юридичне значення.  Зміст  сі-
мейних  правовідносин.  Акти  цивільного  (громадського)  стану.  Виконання  сімейних  обов'язків.  Надання
неповнолітнім   батькам   допомоги   у  здійсненні батьківських   прав   та    виконанні  батьківських
обов'язків. Захист сімейних прав та інтересів. Участь  органу  опіки  та  піклування  у  захисті сімейних прав
та інтересів.  Застосування  позовної  давності  до  вимог,  що  випливають із сімейних відносин.

Тема 82. ШЛЮБ.  ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ.
Поняття шлюбу.  Шлюбний вік. Добровільність шлюбу. Одношлюбність. Особи, які не можуть

перебувати у шлюбі між собою. Значення державної реєстрації шлюбу. Заява про реєстрацію шлюбу. Взає-
мна  обізнаність  осіб,  які подали заяву про реєстрацію шлюбу, про стан здоров'я. Заручини. Час реєстрації
шлюбу. Місце реєстрації шлюбу. Реєстрація  шлюбу  в  присутності  нареченої   та нареченого. Право на ви-
бір прізвища при реєстрації шлюбу. Правові наслідки шлюбу. Правозгідність шлюбу. Підстави недійсності
шлюбу. Шлюб, який є недійсним. Шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду. Шлюб,  який  може
бути  визнаний  недійсним   за рішенням суду. Особи,  які мають право на звернення  до  суду  з позовом про
визнання  шлюбу  недійсним.  Визнання  шлюбу  недійсним  після  його  припинення.  Час,  з  якого  шлюб  є
недійсним. Правові наслідки недійсності шлюбу. Особливі правові наслідки недійсності шлюбу. Права   та
обов'язки  батьків  і  дитини,  яка народилася у недійсному шлюбі. Визнання шлюбу неукладеним.  Підстави
припинення шлюбу. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання. Розірвання  шлюбу  державним  орга-
ном  реєстрації  актів  цивільного  стану  за  заявою   подружжя,   яке  не  має  дітей.   Розірвання  шлюбу
державним  органом  реєстрації актів   цивільного  стану  за  заявою  одного  з подружжя. Визнання розірва-
ння шлюбу фіктивним. Розірвання  шлюбу  за  рішенням суду за спільною заявою подружжя, яке має дітей.
Право на пред'явлення позову про розірвання шлюбу. Заходи суду щодо примирення подружжя. Підстави
для розірвання шлюбу за позовом одного з подружжя. Право на вибір прізвища після розірвання шлюбу. Мо-
мент припинення шлюбу у разі його розірвання. Реєстрація розірвання шлюбу. Право на повторний шлюб
після розірвання шлюбу.  Право на поновлення шлюбу після його розірвання. Поновлення шлюбу у разі
з'явлення особи, яка булла оголошена   померлою   або    визнана    безвісно відсутньою. Право на укладення
шлюбного  договору.  Зміст  шлюбного  договору.  Форма  шлюбного  договору.  Початок  дії  шлюбного  до-
говору. Строк дії шлюбного договору. Визначення  у  шлюбному договорі правового режиму  майна. Ви-
значення    у   шлюбному   договорі   порядку користування житлом. Визначення у шлюбному договорі права
на утримання. Зміна умов шлюбного договору. Право на відмову від шлюбного договору. Розірвання шлю-
бного договору. Встановлення режиму окремого проживання подружжя. Правові  наслідки  встановлення
режиму окремого проживання подружжя.
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Право на материнство. Право на батьківство. Право дружини та  чоловіка  на  повагу  до  своєї
індивідуальності. Право дружини та чоловіка на фізичний та духовний розвиток. Право дружини та чоловіка
на зміну прізвища. Право  дружини та чоловіка на розподіл обов'язків та спільне вирішення питань життя
сім'ї. Обов'язок подружжя турбуватися про сім'ю. Право дружини та чоловіка на особисту свободу. Майно,
що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка. Право на плоди та доходи від речей, що є особи -
стою приватною власністю дружини, чоловіка. Здійснення дружиною, чоловіком права особистої приватної
власності. Підстави набуття права спільної сумісної власності подружжя. Об'єкти права спільної сумісної
власності Виникнення  права  спільної  сумісної  власності подружжя  на  майно,  що  належало  дружині, чо-
ловікові. Здійснення  подружжям  права  спільної  сумісної власності. Право подружжя на укладення до-
говорів між собою. Право подружжя  на  розпоряджання  майном,  що  є об'єктом   права   спільної   сумісної
власності подружжя. Право подружжя на визначення порядку користування майном. Право на розпоряджан-
ня  часткою  у  майні,  що  є об'єктом права    спільної   сумісної   власності  подружжя. Здійснення права
спільної сумісної власності після розірвання шлюбу. Право подружжя на поділ майна, що є об'єктом права
спільної сумісної власності подружжя. Розмір часток майна дружини та чоловіка при поділі майна,  що  є
об'єктом  права  спільної  сумісної власності подружжя. Способи  та  порядок поділу майна,  що є об'єктом
права спільної сумісної власності подружжя. Застосування  позовної давності до вимог про поділ майна,  що
є  об'єктом  права  спільної  сумісної власності подружжя. Накладення стягнення на майно, що є об'єктом
права спільної сумісної власності подружжя. Право на майно жінки  та чоловіка,  які проживають однією
сім'єю,  але  не  перебувають  у шлюбі між собою.

Тема 83. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МАТЕРІ, БАТЬКА І ДИТИНИ.  
Загальні підстави виникнення прав та  обов'язків матері, батька і дитини. Визначення  походження

дитини  від  матері   та батька, які перебувають у шлюбі між собою. Визначення походження дитини від
батька,  матері при штучному заплідненні та імплантації зародка. Визначення  походження  дитини від бать-
ка у разі реєстрації повторного шлюбу з її матір'ю. Визначення  походження  дитини,  батьки  якої не перебу-
вають у шлюбі між собою. Визначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не
перебувають у шлюбі між собою.

Тема 84. ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ІНШИХ ЧЛЕНІВ СІМ'Ї
ТА РОДИЧІВ.

Поняття усиновлення. Особа, яка може бути усиновленою. Усиновлення дитини,  яку не забрали з
пологового будинку або яка була знайдена. Усиновлення братів та сестер. Особи, які можуть бути усиновлю-
вачами. Особи, які не можуть бути усиновлювачами. Особи, які мають переважне перед іншими право на
усиновлення дитини. Облік дітей,  які залишилися  без  батьківського піклування і можуть бути усиновлені.
Облік осіб,  які  бажають усиновити дитину.  Заборона посередницької,   комерційної діяльності щодо уси-
новлення дітей. Згода батьків на усиновлення дитини. Згода дитини на усиновлення. Усиновлення дитини
без згоди батьків. Згода другого з подружжя на усиновлення дитини. Згода  опікуна,  піклувальника  на   уси-
новлення дитини. Згода  закладу  охорони здоров'я або навчального закладу на усиновлення дитини. Заява
про усиновлення дитини. Рішення суду про усиновлення. Момент здійснення усиновлення. Право на таємни-
цю усиновлення. Право на приховання факту усиновлення від дитини, яка усиновлена. Забезпечення таємни-
ці усиновлення. Право  усиновлювача  бути   записаним   матір'ю, батьком дитини. Право усиновлювача на
зміну відомостей про місце народження та дату народження дитини. Зміна прізвища,  імені та по батькові
особи, яка  усиновлена. Правові наслідки усиновлення. Внесення змін до актового запису про  народження
дитини, яка усиновлена. Збереження  прав  дитини,  які  вона   мала   до усиновлення. Нагляд за дотриман -
ням  прав  дитини,  яка  усиновлена.  Недійсність  усиновлення.  Правові  наслідки  визнання  усиновлення
недійсним.  Скасування  усиновлення.   Правові  наслідки  скасування  усиновлення.  Порядок  поновлення
актового запису про народження у  разі  визнання   усиновлення   недійсним   або скасування усиновлення.
Позбавлення усиновлювача батьківських прав. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування. Особа,
яка може бути  опікуном,  піклувальником дитини. Опіка та піклування над дитиною,  яка проживає у дитя-
чому закладі або закладі охорони здоров'я. Контроль   органу   опіки   та   піклування  за дотриманням прав
дитини,  над якою  встановлено опіку або піклування. Права  дитини,  над  якою  встановлено опіку або пі-
клування. Права  дитини,  яка  залишилася  без  піклування батьків   і  проживає  у  дитячому  закладі  або
закладі охорони здоров'я. Права та обов'язки опікуна,  піклувальника  щодо дитини. Припинення опіки, пі-
клування над дитиною. Звільнення опікуна та піклувальника дитини від їх обов'язків. Договір про патронат.
Згода  дитини  на  проживання у  сім'ї   патронатного  вихователя.  Плата  за  виховання  дитини.  Обов'язки
патронатного вихователя. Припинення договору про патронат.
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Права  баби  та  діда,  прабаби  та  прадіда  на виховання внуків, правнуків. Права баби і діда щодо
захисту внуків. Права братів та сестер на спілкування. Право мачухи,  вітчима брати участь у  вихованні
пасинка,  падчерки.  Права  та обов'язки особи,  яка взяла у свою сім'ю дитину,  щодо її  виховання.  Права
сестри,  брата,  мачухи,  вітчима та інших членів сім'ї на захист дітей. Вирішення судом спорів щодо участі
баби,  діда, прабаби,   прадіда,   братів,   сестер,  мачухи, вітчима у вихованні дитини. Обов'язки  особи  пі -
клуватися  про  бабу,   діда,  прабабу,   прадіда,  а також про того, з ким вона проживала однією сім'єю.
Обов'язок баби, діда утримувати внуків Обов'язок  внуків,  правнуків  утримувати  бабу, діда, прабабу, праді-
да. Обов'язок по утриманню братів та сестер. Обов'язок мачухи,  вітчима утримувати  падчерку,  пасинка
Обов'язок падчерки,  пасинка утримувати  мачуху, вітчима. Обов'язок  особи  утримувати  тих,  з  ким  вона
проживала однією сім'єю до досягнення повноліття. Розмір аліментів,  що стягуються з інших  членів сім'ї та
родичів,  і  строки  їх  стягнення.  Зміна  розміру  аліментів  та   звільнення   від   їх  сплати.  Визначення
заборгованості  за  аліментами,   що стягуються  з  інших  членів  сім'ї  та родичів. Повне або часткове
звільнення від заборгованості за аліментами.

37



СВО  ЕПК БУМІБ 081-2018

ДИСЦИПЛІНА «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО»

Тема1.ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ, СИСТЕМА, ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Поняття кримінального права України як самостійної галузі права та як науки – галузі правознавства.

Ознаки кримінального права та його соціальна обумовленість. Кримінальне право в системі  права України.
Кримінальне  право  і  суміжні  галузі  права  (кримінально-процесуальне  право,  кримінально-виконавче  право,
адміністративне право, цивільне право). Система кримінального права України: Загальна та Особлива частини.
Поняття  та  система  Загальної  частини.  Предмет,  завдання  та  принципи  кримінального  права  України.
Кримінальне  право  як  засіб  охорони  соціальних  цінностей  і  встановленого  в  суспільстві  правопорядку.
Співвідношення кримінального права та кримінальної політики. Наука кримінального права. Розвиток науки
кримінального права. Вплив науки на законодавчу і правозастосовну діяльність, на формування юридичного
мислення  та  правової  свідомості  населення.  Зв’язок  науки  кримінального  права  із  суміжними  науками
(кримінологією,  юридичною  статистикою,  криміналістикою  та  ін.).  Методи  науки  кримінального  права.
Реформа кримінального законодавства України у зв’язку зі створенням правової держави та прийняттям нової
Конституції України. Кримінальне право закордонних держав: порівняльно-правовий аналіз.

Тема 2. КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ
Поняття  кримінального  закону.  Ознаки  і  значення  кримінального  закону.  Діюче  кримінальне

законодавство  України  та  його  структура.  Види  кримінальних  законів.  Структура  Кримінального  кодексу
України. Загальна і Особлива частини КК, їх єдність і взаємозв’язок. Структура статей Особливої частини КК
України.  Диспозиція  і  санкція.  Види  диспозицій  і  санкцій.  Зміст  територіального  принципу  чинності
кримінального закону. Поняття території України та місця вчинення злочину. Зміст принципу громадянства.
Відповідальність  громадян  України,  які  вчинили  злочин  за  кордоном.  Зміст  універсального  принципу  дії
кримінального  закону.  Особливості  відповідальності  іноземних  громадян  та  осіб  без  громадянства.  Видача
злочинців.  Чинність  кримінального  закону  в  просторі.  Чинність  кримінального  закону  в  часі.  Вступ
кримінального закону в силу.  Поняття часу вчинення злочину.  Припинення чинності кримінального закону.
Обставини,  внаслідок  яких  закон  втрачає  силу.  Зупинення  чинності  кримінальних  законів.  Зворотна  сила
кримінального закону та її межі. Поняття, значення і суб’єкти тлумачення кримінального закону. Прийоми і
види тлумачення кримінального закону.
                                                                                                                                                         

Тема 3. ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ
Формування  та  розвиток  визначення  поняття  злочину  в  кримінальному  праві.  Поняття  злочину  в

кримінальному праві  України.  Ознаки  та  основна характеристика  злочину в  кримінальному праві  України.
Ознаки злочину та їх органічна єдність. Класифікація злочинів залежно від їх тяжкості. Критерії класифікації
злочинів.  Поняття та ознаки малозначного діяння, що формально містить ознаки злочину.  Місце злочину в
системі правопорушень. Відмінність злочинів від незлочинних правопорушень. Відмінність злочинів від інших
правопорушень.  

Тема 4. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І СКЛАД ЗЛОЧИНУ
Поняття  кримінальної  відповідальності.  Зміст  кримінальної  відповідальності.  Значення  кримінальної

відповідальності. Підстави кримінальної відповідальності. Реалізація кримінальної відповідальності. 
Кримінальна  відповідальність  і  кримінальне  покарання.  Юридичні  підстави  кримінальної

відповідальності  в  науці  та  законодавстві  України.  Поняття  складу  злочину  і  його  кримінальне-правове
значення.  Види  складів  злочину.  Склад  злочину  та  його  значення  для  правильної  кваліфікації  злочину.
Співвідношення понять злочину та складу злочину. Елементи складу злочину,  їх зміст та органічна єдність.
Обов’язкові та факультативні ознаки складу злочину. Склад злочину і кваліфікація злочину.

Тема 5. ОБЄКТ ТА ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ
Поняття  об’єкта  злочину  та  його  основна  характеристика.  Класифікація  об’єктів  злочину.  Загальний

об’єкт  злочину.  Родовий  об’єкт  злочину.  Безпосередній  об’єкт  злочину.  Проблемні  питання  класифікації
об’єкту. Суспільні відносини як об’єкт злочину. Поняття предмету злочину та його місце в структурі складу
злочину.  Описання  предмету  злочину  в  диспозиціях  статей  Особливої  частини  КК  України.  Відмінність
предмету злочину від об’єкта злочину.

Тема 6. ОБЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ
Поняття об’єктивної сторони злочину. Суспільно небезпечне діяння (дія чи бездія). Суспільно небезпечні

наслідки злочину. Причинний зв’язок між суспільно небезпечним діянням і суспільно небезпечним наслідком.
Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину.

Тема 7. СУБЄКТ ЗЛОЧИНУ
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Поняття суб’єкта злочину та його ознаки. Осудність як необхідна умова кримінальної відповідальності.
Неосудність. Застосування до неосудних осіб заходів примусового та медичного характеру. Відповідальність за
злочини, скоєні в стані, сп’яніння. Поняття спеціального суб’єкта. Особливості кримінальної відповідальності
неповнолітніх.

Тема 8. СУБЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ
Поняття  суб’єктивної  сторони  злочину.  Ознаки  суб’єктивної  сторони.  Умисел  як  форма  вини.  Види

умислу. Необережність як форма вини. Види необережності. Складна форма вини. Мотив і ціль (мета) скоєння
злочину. Помилка і її   вплив на кримвінальну відповідальність.       
норм кримінального права. Підприємництво, господарство і право, № 12 2006 р. С. 56 – 60.

Тема 9. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ СУСПІЛЬНУ НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ І ПРОТИПРАВНІСТЬ
ДІЯННЯ

Поняття  і  види  обставин,  які  викликають  суспільну  небезпечність  і  протиправність  діяння.  Поняття
необхідної  оборони  як  інституту  кримінального  права.  Ознаки  необхідної  оборони.  Умови  правомірності
необхідної оборони. Перевищення меж необхідної оборони. Наслідки перевищення меж необхідної оборони.
Затримання злочинця. Умови правомірності затримання злочинця. Наслідки перевищення меж необхідних при
затриманні  злочинця.  Поняття  крайньої  необхідності.  Умови  правомірності  крайньої  необхідності.  Відміна
крайньої  необхідності  від  необхідної  оборони.  Уявна  (мнима)  оборона.  Кримінально-правова  оцінка  умов
уявної (мнимої) оборони. Виконання професійних і службових функцій. Умови їх правомірності. Професійний
ризик. Виконання наказу. Відповідальність за виконання злочинного наказу. Згода потерпілого на заподіяння
шкоди. Проблеми евтаназії.  

Тема 10. СТАДІЇ ЗЛОЧИНУ
Поняття  та  види  стадій  вчинення  навмисного  злочину.  Значення  встановлення  стадій  злочину  для

кримінальної відповідальності та призначення покарання. Готування до злочину. Види підготовчих дій. Замах
на  злочин  і  його  види.  Суб’єктивні  та  об’єктивні  ознаки  замаху.  Поняття  і  види  непридатного  замаху.
Відмінність замаху від готування та від закінченого злочину. Підстави і межі кримінальної відповідальності за
готування:  замах  на  вчинення злочину.  Обставини,  що враховуються  судом  при призначенні  покарання за
незакінчений злочин. Поняття закінченого злочину за кримінальним правом України. Добровільна відмова від
вчинення злочину та її відмінність від діяльного каяття.

Тема.11.СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ.
Поняття  співучасті  у  злочині.  Об’єктивні  та  суб’єктивні  ознаки  співучасті.  Форми  співучасті.  Види

співучасників  за  КК  України  та  їх  характеристика.  Спільність  умислу  співучасників.  Особливості
інтелектуального  моменту  умислу  співучасників.  Вольовий  момент  умислу.  Значення  мотиву  та  мети  при
вчинені  злочину  в  співучасті.  Відповідальність  співучасників.  Спеціальні  питання  відповідальності  за
співучасть.  Питання  призначення  покарання  співучасників.  Причетність  до  злочину.  Види  причетності  до
злочину.  Відповідальність  за  доторканість  до  злочину.  Виконавець  та  співвиконавець.  Ексцес  виконавця.
Добровільна  відмова  співучасника.  Особливості  добровільної  відмови  організатора  злочину,  посібника,
підмовника.

Тема12.ПОВТОРНІСТЬ,СУКУПНІСТЬ ТА РЕЦИДИВ   ЗЛОЧИНІВ
Поняття  і  види  множинності  злочинів.  Сукупність  злочинів.  Види  сукупності  злочинів.  Повторність

злочинів. Види повторності злочинів. Рецидив. Види рецидиву. Відмінність рецидиву від повторності злочинів.

Тема 13. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Поняття,  підстави  і  види  звільнення  від  кримінальної  відповідальності.  Звільнення  від  кримінальної

відповідальності внаслідок втрати суспільної небезпеки діяння або через те,  що особа,  яка вчинила злочин,
перестала  бути  суспільно  небезпечною.  Звільнення від  кримінальної  відповідальності  у  зв¢ язку із  дійовим
каяттям..  Звільнення  від  кримінальної  відповідальності  у  зв¢ язку  з  примиренням  винного  з  потерпілим.
Звільнення  від  кримінальної  відповідальності  з  передачею  особи  на  поруки  громадській  організації  або
трудовому  колективові.  Звільнення  від  кримінальної  відповідальності   у  зв¢ язку  із  зміною  обстановки..
Звільнення від кримінальної відповідальності внаслідок перебігу строків давності притягнення до кримінальної
відповідальності.  Звільнення  від  кримінальної  відповідальності  у  випадках,  передбачених  ч.2  ст.111,   ч.2
ст.114, ч.3 ст.175,  ч.4 ст.212,  ч.2  ст.255,  ч.5 ст.258,  ч.6 ст.260,  ч.3  ст.263,  ч.4  ст.289, ч.4 ст.307,   ч.4  ст.309,
ч.4  ст.311,  ч.3  ст.369 КК  Украіни.

Тема 14. ПОНЯТТЯ  ,  МЕТА, ВИДИ ПОКАРАННЯ.
Поняття та ознаки покарання за кримінальним правом. Мета покарання. Соціальна природа покарання.

Питання про мету покарання в історії кримінального законодавства України. Система покарань і їхні види.
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Характеристика основних та додаткових видів покарання. Позбавлення волі як вид покарання. Види і строки
позбавлення волі. Види виправно-трудових установ.

Тема 15. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ.
Загальні  начала  призначення  покарання.  Призначення  покарання  за  вчинення  кількох  злочинів.

Призначення покарання за кількома вироками. Обставини, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність.
Призначення  покарання  за  кількома  вироками.  Призначення  більш  м’якого  покарання,  ніж  передбачено
законом.  Призначення  покарання  в  межах,  встановлених  санкцією  статей  КК  України.  Покарання  які
застосовуються до засуджених військовослужбовців. Проблема довічного позбавлення волі в кримінальному
праві.

Тема 16.ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ І  ПОДАЛЬШОГО ВІДБУВАННЯ
ПОКАРАННЯ.ПОГАШЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ     СУДИМОСТІ .

Поняття, підстави і види звільнення від покарання і подальшого його відбування. Умовне  ня. Відстрочка
виконання вироку. Звільнення від покарання за давністю виконання обвинувачувального вироку. Звільнення від
покарання  внаслідок  втрати  суспільної  небезпеки  особою,  яка  вчинила  злочин.  Звільнення  від  відбування
покарання засудженого, що захворів тяжкою хворобою. Умовно-дострокове звільнення віз покарання і заміна
покарання більш м’яким. Звільнення від покарання у зв’язку з актами амністії чи помилування. Погашення і
зняття судимості.

Тема 17. ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО   ХАРАКТЕРУ
Поняття  примусових  заходів  медичного  характеру.  Види  примусових  заходів  медичного   характеру.

Поняття примусових заходів медичного характеру. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного
характеру.Види примусових заходів медичного характеру.Продовження,  зміна або припинення застосування
примусових заходів медичного характеру.Примусове лікування.

Тема 18. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОІ  ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОКАРАННЯ
НЕПОВНОЛІТНІХ

Поняття  звільнення від   кримінальноі  відповідальності та покарання неповнолітніх.  Звільнення  від
кримінальноі  відповідальності  із  застосуванням  примусових  заходів  виховного характеру.  Види покарань.
Призначення покарань.  Звільнення  від відбування  покарання.  Погашення судимості.  Зняття судимості.      

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Тема  19 .ПОНЯТТЯ,СИСТЕМА,ЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОІ   ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО
ПРАВА.

Поняття і значення Особливої частини кримінального права. Система Особливої частини Кримінального
кодексу  України.  Поняття  кваліфікації  злочинів.  Процес  кваліфікації  злочинів.  Значення  правильної
кваліфікації злочинів.

Тема 20. ЗЛОЧИНИ  ПРОТИ  ОСНОВ  НАЦІОНАЛЬНОІ БЕЗПЕКИ  УКРАЇНИ.
Поняття  злочинів проти основ національноі  безпеки Украіни,система, види. Злочини, що посягають  на

зовнішню   безпеку.   Злочини,що  посягають  на  політичну  основу.   Злочини,що  посягають  на  економічну
основу.  Форми  державноі   зради.  Посягання  на  життя  державного  чи  громадського  діяча.  Диверсія.
Шпигунство. 

Тема 21. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ¢ Я  ОСОБИ
Поняття і види злочинів проти життя, здоров’я, волі та гідності особи. Злочини проти життя. Поняття

вбивства і його види. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах. Умисне вбивство без обтяжуючих і без
пом’якшуючих обставин. Види умисного вбивства при пом’якшуючих обставинах. Вбивство з необережності.
Злочини проти здоров’я. Поняття і види тілесних ушкоджень. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Відмінність
умисного  тяжкого  тілесного  ушкодження,  внаслідок  якого  сталася  смерть  потерпілого,  від  умисного  чи
необережного вбивства.  Зараження венеричною хворобою. Ухилення від лікування цієї  хвороби. Зараження
вірусом  імунодефіциту людини.  Розголошення відомостей  про проведення медичного огляду на  виявлення
зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. Незаконна лікувальна
діяльність.Ненадання допомоги хворому медичним працівником.Неналежне виконання професійних обов¢ язків
медичним чи фармацевтичним  працівником.  Порушення прав пацієнта.Незаконне проведення дослідів  над
людиною. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органов або тканин людини.Незаконне
розголошення лікарської таємниці.Незаконне проведення аборту. Залишення в небезпеці. Ненадання допомоги
особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Неналежне виконання обов ¢ язків щодо охорони життя та
здоров¢ я дітей.
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Тема 22. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ
Поняття злочинів проти волі,  честі,  гідності  особи.  Кримінально-правова   характеристика незаконного

позбавлення  волі  або  викрадання  людини.   Аналіз   захоплення   заручників.Поняття  підміни   дитини.
Відповідальність за торгівлю  людьми  або  іншу незаконну   угоду щодо перадачу  людини. Відповідальність
за експлуатацію  дітей.  Відповідальність  за  експлуатацію  дітей.  Незаконне  поміщення в психіатричний
заклад.

Тема 23. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ
Загальне поняття злочинів  проти   статевоі   свободи  та статевоі   недоторканості   особи.   Поняття

статевоі   свободи  та   статевоі  недоторканості.  Кримінально-правова   характеристики   зґвалтування,   його
кваліфіковані   ознаки.  Відповідальність   за  насильницьке  задоволення  статевоі  пристрасті   не  природним
способом.   Аналіз  примушування   до   вступу  в   статевий  зв,язок.   Кримінально-правова   характеристика
статевих  зносин  з  особою,  яка не досягла статевоі  зрілості.Поняття розбещення  неповнолітніх.

Тема 24. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА ІНШИХ ОСОБИСТИХ ПРАВ І
СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Поняття  злочинів  проти  виборчих,   трудових   та  інших   особистих   прав    і  свобод   людини   і
громадянина, іх  види.  Кпимінально-правова характеристика  злочинів  проти  виборчих  прав  граждан.  Аналіз
злочинів проти  трудових  прав  граждан.   Відповідальність  за  злочини  проти  свободи  віросповідання.
Злочини у сфері охорони права на об¢ єкти інтелектуальної власності. Злочини проти сім¢ ї.

Тема 25. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ
Поняття,  система,  види  злочинів  проти власності.  Поняття  розкрадання  власності.  Форми  і  види

розкрадань,  іх  аналіз.  Значення   розміру  розкраденого  для  кваліфікаціі  злочину.  Відмінність  розбою  від
грабежу.   Відмінність   розбою   від   вимагання.   Аналіз   злочинів   проти   власності   без   мети
розкрадання.Некорисливі  злочини  проти  власності.Умисне  знищення  або  пошкодження  майна.  Погроза
знищення майна, Необережне пошкодження або знищення майна.Порушення обов’зків щодо охорони майна.

Тема 26. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Кримінально-правовий  аналіз  злочинів  у  сфері  господарськоі  діяльності.  Види  злочинів  у сфері

господарськоі  діяльності.  Злочини, що посягають  на  монополію  зовнішньоі  торгівлі.  Аналіз злочиниів ,що
посягають  на фінансово-кредитну  систему Украіни.  Злочини, які  посягають на  діяльність підприємництва.
Відповідальність за злочини, які посягають  на  бюджетну  систему   Украіни. Характеристика злочинів,  що
посягають   на   інтереси    торгівлі   і   сферу   побутового   обслуговування   населення.  Злочини  у  сфері
приватизації державного і комунального майна.

Тема 27. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ
Поняття  і   види  злочинів  проти  довкілля.  Кримінально-правова  характеристика  злочинів  проти

екологічноі  безпеки  та  екологічного  забруднення.   Аналіз    злочинів   проти  охорони  землі,   іі   надр,
морського  дна,  корисних копалин.  Відповідальність  за злочини  проти  води  та  атмосфери.  Характеристика
злочинів  проти  рослинного  та  тваринного  світу.   

Тема 28. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ  БЕЗПЕКИ
Кримінально-правова  характеристика  злочинів   проти    громадської   безпеки.   Ознаки  злочинноі

організаціі.  Поняття  і  форми  бандитизму.  Відмінність  злочинноі  організаціі  від  банди. Характеристика
складу   злочину,   що   передбачае   терористичний   акт.   Відповідальність   за   за  відомо   неправдиве
повідомлення  про  загрозу  безпеці  громадян,  знищення   чи  пошкодження  об,ектів  власності.  Створення  не
передбачених  законом  воєнізованих  або  збройних  формувань.  Напад  на об,екти, на  яких  є  предмети, що
становлять  підвищену  небезпеку  для  оточення.  Відповідальність  за викрадення, привласнення, вимагання
вогнепальної зброї, бойових  припасів, вибухових  речовин   чи  радіоактивних  матеріалів  або  заволодіння
ними  шляхом  шахрайства  або  зловживанням  службовим  становищем. Незаконне  поводження, недбале
зберігання зброї,  бойових  припасів, вибухових  речовин.  Відповідальність  за  незаконне  перевезення  на
повітряному судні  вибухових  або  легкозаймистих  речовин. Порушення встановлених  законодавством  вимог
пожежноі  безпеки.

Тема 29.ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ   ВИРОБНИЦТВА
Кримінально-правова  характеристика  злочинів  проти  безпеки  виробництва.Аналіз  порушення  вимог

законодавства  про охорону праці.  Порушення  правил  безпеки  під  час  виконання  робіт  з  підвищеною
небезпекою.   Відповідальність   за  порушення   правил безпеки   на  вибухонебезпечних   підприємствах  або
вибухонебезпечних  цехах.  Порушення  правил  ядерноі  або  радіаційної безпеки.  Порушення правил,  що
стосуються безпечного використання промисловоі  продукції  або  безпечної  експлуатації  будівель  і   споруд.  
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Тема 30. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ
Кримінально-правовая  характеристика  злочинів  проти безпеки  руху  та  експлуатаціі  транспорту.

Порушення  правил  безпеки  руху  або  експлуатаціі  залізничного, водного чи  повітряного  транспорту. Угон
або  захоплення  рухомого   складу,  повітряного,  морського   чи  річкового   судна.   Пошкодження  шляхів
сполучення і   транспортних  засобів.  Угон  або  захоплення  залізничного  рухомого  складу,  повітряного,
морського  чи річкового  судна.   Порушення  правил повітряних  польотів  та  використання  повітряного
простору. Порушення  правил  безпеки  дорожнього  руху або  експлуатації  транспорту  особами, які  керують
транспортними  засобами.  Незаконне  заволодіння  транспортним  засобів. Порушення  чинних  на  транспорті
правил. Пошкодження  об,ектів  магістральних  нафто-, газо-  та  нафтопродуктопроводів.

Тема 31. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І МОРАЛЬНОСТІ
Кримінально-правова  характеристика  злочинів  проти  громадського  порядку  і  моральності.  Групове

порушення  громадського  порядку.  Масові  зворушення.  Хуліганство, його  види.  Наруга  над  могилою.
Нищення , руйнування  чи псування  пам,яток  історіі  або  культури. Жорстоке  поводження  з  тваринами.
Ввезення,  вигтовлення  або  розповсюдження   творів,  що  пропагують культ  насильства  і   жорстокості.
Ввезення,  виготовлення, збут   і   розповсюдження  порнографічних  предметів.  Створення  або  утримання
місць  розпусти і  звідництво.  Проституція  або  примушування  чи  втягнення  до  заняття  проституціею.
Втягнення  неповнолітніх  у  злочинну  діяльність.

Тема 32. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ
АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ¢ Я НАСЕЛЕННЯ

Загальна   кримінально-правова   характеристика   злочинів   у   сфері   обігу   наркотичних   засобів,
психотропних   речовин,  їх   аналогів   або   прекурсорів   та  інші   злочини   проти   здоров,я   населенняю.
Контрабанда   наркотичних   засобів,   психотропних   речовин,   іх   аналогів   або   прекурорів.   Незаконне
виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання  чи  збут  наркотичних  засобів,
психотропних речовин  або   іх   аналогів.   Викрадення,   привласнення,   вимагання  наркотичних  засобів,
психотропних  речовин  або  їх  аналогів  чи заволодіння  ними   шляхом  шахрайства  або  зловживання
службовим   становищем.  Незаконне   виробництво,  виготовлення,  придбання,  зберігання,  перевезення   чи
пересилання  наркотичних  засобів, пс ихотропних  речовин  або  їх  аналогів  без  мети  збуту.  Посів  або
вирощування  снотворного   маку  чи  конопель. Незаконне  введення  в  організм  наркотичних  засобів,
психотропних  речовин  або   їх   аналогів.   Схиляння  до  вживання  наркотичних  засобів,  психотропних
речовин  або  іх  аналогів.  Незаконне  публічне  вживання  наркотичних  засобів.  Незаконна видача  рецепта
на  право  придбанння  наркотичних  засобів  або психотропних  речовин. Спонукання  неповнолітніх  до
застосування  допінгу.  Порушення  правил  боротьби  з  епідеміями.

Тема  33.  ЗЛОЧИНИ   У   СФЕРІ   ОХОРОНИ  ДЕРЖАВНОІ ТАЕМНИЦІ, НЕДОТОРКАНОСТІ
ДЕРЖАВНИХ  КОРДОНІВ,  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   ПРИЗОВУ   ТА МОБІЛІЗАЦІЇ

Загальна  кримінально-правова  характеристика  злочинів  у  сфері    охорони  державної  таємниці,
недоторканості   державних   кордонів,   забезпечення   призову   та   мобілізаціі.  Відповідальність   за
розголошення  державноі  таємниці.  Втрата  документів,  що містять  державну  таємницю. Передача  або
збирання  відомостей,  що  становлять конфіденційну  інформацію, яка   є   власністю  держави.  Незаконне
перетинання  державного  кордону.   Поняття   ухилення  від   призову  на   строкову  військову  службу.
Ухилення від призову  за мобілізацією. Ухилення від військового обліку та спеціальних зборів.

Тема 34. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОІ ВЛАДИ, ОРГАНІВ   МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ   ТА   ОБ`ЄДНАНЬ  ГРОМАДЯН

Кримінально-правова  характеристика  злочинів  проти  авторитету  органів  державноі  влади,  органів
місцевого  самоврядування  та  об,еднань  громадян.  Аналіз  злочинів  проти  авторитету  органів  державної
влади. Відповідальність  за  незаконне  перешкодження  організаціі  або  проведенню  зборів, мітінгів, походів  і
демонстрацій.  Захоплення  державних  або  громадських  будівель  чи  споруд.  Характеристика  злочинів, які
посягають   на   нормальну  діяльність   органів   влади,   органів   місцевого  самоврядування,   громадських
організацій  .  Поняття   опіру   представникові   влади,   представникові  правоохоронного   органу,   члену
громадського   формування   з   охорони   громадського   порядку   і   державного   кордону   або
військовослужбовцеві.  Поняття  втручання в  діяльність  робітника  правоохоронного  органу або  державного
діяча.  Погроза  або насильство щодо  працівника  правоохоронного  органу,   державного чи громадського
діяча.   Поняття  одержання  незаконноі   винагороди  працівником  державного  підприємства,   установи,
організаціі.  Самовправство. Поняття  злочиниів,  що  посягають на встановлений  порядок  ведення,  зберігання
офіційних   документів,  штампів,   печаток.  Відповідальність  за   викрадення,   привласнення,   вимагання
документів,  штампів,  печаток,   заволодіння   ними   шляхом   шахрайства   чи  зловживання   службовим
становищем   або  їх   пошкодження.   Підроблення   документів,   печаток,   штампів,   бланків,   їх   збут,
використання  підроблених  документів. Умисне  пошкодження  ліній  зв,язку.
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 Тема 35. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ВИЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН
(КОМП¢ ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП¢ ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

Загальна  кримінально-правова   характеристика   злочинів   у   сфері   викуористання   електронно-
обчислювальних   машин,систем   та   комп,ютерних   мереж.  Незаконне  втручання  в   роботу  електронно-
обчислювальних   машин,   систем   та   комп,ютерних   мережю   Викрадення,   привласнення  ,  вимагання
комп,ютерноі   інформаціі   або   заволодіння   нею   шляхом   шахрайства   чи   зловживання   службовим
становищем.  Порушення  правил  експлкуатаціі  автоматизованих  електронно- вичислювальних  систем. 

Тема 36. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Кримінально – правова  характеристика  злочинів  у  сфері  службової  діяльності.  Поняття  службової

особи.   Відмінність   зловживання   службовим   становищем   від   перевищення  влади   або   службових
повноважень.  Поняття службовоі  недбалісті.  Службове  підроблення.  Відповідальність за  одержання хабара,
давання  хабара,  провокацію  хабара.  Поняття вимагання  хабара.

Тема 37.  ЗЛОЧИНИ   ПРОТИ   ПРАВОСУДДЯ
Кримінально-правовий  аналіз   злочинив  проти  правосуддя.  Характеристика  злочинів, що скоюються

службовими  особами  органів  правосуддя.  Завідомо  незаконний  привід,  затримання,  арешт.  Притягнення
завідомо  невинного  до кримінальноі  відповідальності.  Порушення  права  на  захист.  Постановлення  суддею
завідомо  неправосудного  вироку,  рішення  ухвали  або  постанови.  Характеристика злочинів, що  виражають
неповагу  до суду  прокурора,  слідчого,  захисника,  представника  особи.  Втручання  в  діяльність  судових
органов.  Погроза  або  насильство  щодо судді,  народного  засідателя,  присяжного.  П осягнення  на  життя
судді,  народного  засідателя,  присяжного  у  зв,язку з  їх  діяльністю,  пов,язаною  із  здійсненням  правосуддя.
Невиконання  судового  рішення.  Посягання  на  життя  захисника  чи  представника  особи  у  зв,язку  з
дІяльністю, пов,язаною  з наданням  правової   допомоги. Характеристика  злочинів,   які  скоюють  особи,
покликані   законом   до  виконання   обов,язків,  що  сприяють   здійсненню   правосуддя.  Поняття  завідомо
неправдивого  повідомлення  про  скоєння  злочину.  Завідомо  неправдиве  показання.  Відмова  свідка  від
давання  показань  або  відмова експерта  чи  перекладача  від  виконання  покладених  на  них  обов,язків.
Приховування  майна.  Приховування  злочину.   Характеристика  злочинів,  що скоюють засуджені  особи.
Поняття  злісної  непокори  вимогам  адміністрації  виправної  установи.  Дії,  що дезорганізують  роботу
виправних  установ.  Втеча  з місця  позбавлення  волі.  Порушення  правил  адміністративного  нагляду.  

Тема 38.  ЗЛОЧИНИ   ПРОТИ   ВСТАНОВЛЕНОГО   ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ   ВІЙСЬКОВОЇ
СЛУЖБИ

Загальна  кримінально- правова  характеристика  злочинів  проти  встановленого  порядку  несення
військовоі  служби.  Види  військових  злочинів.  Відповідальність  за злочини проти  порядку  підкорення і
військової  честі.  Злочини проти  порядку  проходження  військової  служби.  Аналіз  злочинів  проти  порядку
користування  військовим майном і його  збереження.  Злочини   проти порядку  користування  військовою
технікою.  Злочини проти  порядку  бойового  чергування  та  інших  спецслужб.  Злочини  проти  сбереження
військовоі  таємниці.  Поняття  військових  службових  злочинів.  Злочини проти  порядку  несення  військової
служби  на  полі  бою  і  військових  дій.  

Тема 39.  ЗЛОЧИНИ  ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО  ПРАВОПОРЯДКУ
Кримінально-правова    характеристика   злочинів   проти   миру,   безпеки   людства,   міжнародного

правопорядку.  Способи  пропаганди  війни,  її  планування,  підготовка,  розв,язання  та  ведення  агресивноі
війни.  Поняття  та  відповідальність  за  діяння  зі  зброєю  масового  знищення.  Відповідальність  за  екоцид  і
геноцид.  Злочини  проти  міжнародного  правопоряду.   Посягання  на  представника  іноземної  держави.
Злочини  проти  осіб, що  мають  міжнародний   захист. Незаконне  використання  символіки  Червоного
Хреста   і   Червоного  Півмісяця.  Відповідальність  за  піратство.  Відповідальність  за   найманство.
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“КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ”
Основна:

Кримінальний кодекс України : станом на 11 лют. 2013 р. : відповідає офіц. тексту / упоряд. В. І. Тютюгін. – Х. :
Право, 2013. – 232 с.
Кримінальний кодекс України : наук.-практ. комент. : у 2 т. / за заг. ред.: В. Я. Тацій [та ін.]. – 5-те вид., допов. –
Х. : Право, 2013. – Т. 1–2.
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те
вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
Судово-практичний коментар Кримінального кодексу України / за заг. ред. A. В. Савченка. – К. : Центр учб. л-
ри, 2013. – 1272 с.
Грищук В. К. Кримінальне право України: Загальна частина: Навч. посіб. для студентів юрид. фак. вищ. навч.
закл. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006.
Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За
ред. професорів М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 2-е вид., перер. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2005.
Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, В. М. Володько).
Вид. 3-тє, переробл. та допов. / За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – К.: Юридична Думка, 2004.
Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. / Александров Ю. В., Антипов В. І.,  Володько М. В. та ін.;
Відп. ред. Кондратьєв Я. Ю.; Наук. ред. Клименко В. А. та Мельник М. І. – К.: Правові джерела, 2002. 
Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студ юрид. вузів і фак. – К.:
А.С.К., 2001.
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.;
За заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Видання третє. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2006.
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. ред.
С. С. Яценко. – К.: А.С.К., 2006.
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За загальною редакцією Гончаренка В. Г.,
Андрушка П. П. – Книга 1. Загальна частина. – К.: «Форум», 2005.
Науково-практичний  коментар  Кримінального  кодексу  України.  –  
3-є вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2005. 

Додаткова:
Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Р. В. Вереша. –  2-ге вид. – К. : Центр
учб. л-ри, 2012. – 320 с.
Діордіца І. В. Кримінальне право України / І. В. Діордіца. – К. : Вид. О. С. Ліпкан, 2010. – 288 с.
Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / за ред.: О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К. : Істина, 2010. – 430 с.
Киричко В. М. Практичний посібник з кримінального права України / В. М. Киричко. – Х. : ФІНН, 2010. – 720
с.
Кримінальне право. Загальна частина : підручник / за ред.: А. С. Беніцький [та ін.]. – К. : Істина, 2011. – 1112 с.
Кримінальне право України. Загальна частина : навч.-метод. посіб. / Міжнар. гуманіт. ун-т. – К. : Фенікс, 2012.
– 112 с.
Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / за ред.: В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-е вид., пере-
робл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 608 с.
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Інформаційні ресурси

Назва ресурсу або організації
Мова
ресурсу

Електронна адреса

Веб-сайти наукових установ

Вищий  спеціалізований  суд  України  з
розгляду цивільних і кримінальних справ

Укр. http  ://  sc  .  gov  .  ua  /  ua  /  golovna  _  storinka  .  html

Законодавство України Укр. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main
Міністерство  освіти  і  науки,  молоді  та
спорту України

Укр.,  рос.,
англ.

http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/

Офіційний  сайт  наукової  діяльності
Національної академії ім. Я. Мудрого

Укр. http://nulau.org.ua/index.php?r=biblio

Національна  бібліотека  України  імені
В.І. Вернадського

Укр.,  рос.,
англ.

http://www.nbuv.gov.ua/

Харківська державна наукова бібліотека Укр. http://korolenko.kharkov.com/
Національна  парламентська  бібліотека
України

Укр.,  рос.,
англ.

http://www.nplu.kiev.ua/

Наукова  бібліотека  ім.М.  Максимовича
Київського  національного  університету
імені Тараса Шевченка

Укр.,  рос.,
англ.

http://lib-gw.univ.kiev.ua/

Наукова  бібліотека  Національного
університету  «Одеська  юридична
академія»

Рос.
http://onua.edu.ua/index.php?
option=com_content&view=article&id=1
82&Itemid=32&lang=ru
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4. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО  ЕКЗАМЕНУ

ПИТАННЯ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО   ЕКЗАМЕНЦУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦІПЛИНИ  «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І

ПРАВА».
1. Поняття та система юридичної науки.
2. Функції юридичної науки. 
3. Загальна теорія держави і  права  як юридична наука,  її  риси,  предмет  та співвідношення з  іншими

суспільними науками.
4. Теорія держави і права в системі юридичних наук.
5. Методологія дослідження загальної теорії держави і права.
6. Теорії походження держави і права, їх зміст та значення.
7. Шляхи  (способи)  формування  права  при  переході  від  первісного  до  державно-організованого

суспільства. Відмінності права від соціальних норм первіснообщинного ладу.
8. Поняття й ознаки держави. Різноаспектність підходів до розуміння держави.
9. Державний суверенітет: поняття та ознаки.
10. Державний, народний та національний суверенітет.
11.  Типологія держави.
12. Особливості становлення та формування концепції громадянського суспільства.
13. Поняття та ознаки громадянського суспільства.
14.  Поняття та структура політичної системи суспільства.
15.  Місце держави в політичній системі суспільства.
16. Поняття, ознаки та класифікація функцій держави.
17.  Внутрішні і зовнішні функції держави: поняття та напрямки їх здійснення.
18. Правові форми і методи здійснення функцій держави.
19. Поняття і структура форми держави. Фактори, які обумовлюють їх різноманіття.
20. Форма правління держави, її різновиди. Особливості форми правління в Україні.
21.  Форма державного устрою, її різновиди. Особливості форми державного устрою в Україні.
22. Політичний режим: поняття та різновиди.
23. Механізм держави і його структура.
24. Поняття державного апарату і його ознаки. Види державних органів.
25. Принципи організації і діяльності державного апарату.
26. Розподіл влад як фундаментальний принцип організації і функціонування державного апарату. Поняття

системи “стримок і противаг” та їх закріплення в Конституції України.
27. Організація здійснення влади на місцях. Взаємодія місцевих державних органів з органами місцевого

самоврядування.
28. Державна служба і її види. Державний службовець, посадова особа.
29. Концепція правової держави: історія виникнення та розвитку.
30.  Поняття і ознаки правової держави.
31.  Соціальна держава: етапи формування, концепції, поняття та ознаки.
32.  Шляхи формування соціальної правової держави в Україні.
33.  Поняття та характеристика прав, свобод, обов’язків людини і громадянина, їх історичний розвиток.
34.  Види прав, свобод, обов’язків людини і громадянина. Їх система в Конституції України.
35.  Гарантії прав і свобод людини і громадянина в демократичній, правовій державі.
36.  Головні підходи до праворозуміння.
37.  Поняття та ознаки права. Право в об’єктивному та суб’єктивному смислі.
38.  Функції права.
39. Соціальна цінність права. Співвідношення права і закону.
40.  Форми (джерела) права. Їх види в сучасних правових системах.
41.  Поняття, риси і класифікація принципів в праві.
42.  Загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права.
43.  Загальноправові принципи.
44.  Міжгалузеві принципи права, принципи галузей та інститутів права.
45.  Право і економіка. Право і політика. Правова політика.
46.  Правові системи сучасності і критерії їх класифікації.
47.  Поняття, загальні риси і види соціальних норм. Співвідношення технічних і правових норм.
48.  Право і мораль, їх співвідношення.
49. Корпоративні норми, їх особливості і взаємодія з правом.
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50.  Поняття, риси і структура правової свідомості.
51.  Види правової свідомості.
52.  Правосвідомість і право. Роль правосвідомості у правотворчості і правореалізації.
53.  Правова культура особи і суспільства: поняття та структура.
54.  Поняття та види деформації правової свідомості. Правовий нігілізм.
55.  Поняття та риси системи права.
56.  Предмет і метод правового регулювання як вихідні критерії поділу системи права на галузі.
57.  Структура системи права.
58.  Публічне і приватне право: поняття та їх співвідношення.
59.  Поняття системи законодавства, її співвідношення з системою права.
60.  Структура вітчизняного законодавства.
61.  Фактори формування та розвитку системи законодавства.
62.  Співвідношення вітчизняного і міжнародного права.
63.  Поняття та ознаки норми права.
64. Структура норми права. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акту.
65.  Спеціалізовані норми права: природа, особливості і значення у правовому регулюванні.
66. Види норм права. 
67.  Поняття та ознаки нормативно-правового акту. 
68. Поняття та ознаки закону. Право і закон.
69.  Види законів. Кодекс як особливий різновид закону.
70.  Порядок прийняття законів в Україні.
71.  Підзаконні нормативні правові акти: поняття та класифікація. Їх види за Конституцією України.
72.  Дія нормативно-правових актів у часі,  у просторі і за колом осіб.
73.  Колізії в законодавстві: поняття та види. Усунення та подолання колізій.
74. Поняття та етапи процесу правоутворення. 
75.  Функції, принципи й види правотворчості.
76.  Структура правотворчого процесу.
77.  Юридична техніка: поняття і види.
78.  Систематизація нормативно-правового матеріалу.
79.  Поняття та риси правового регулювання, його ефективність.
80.  Способи, методи та типи правового регулювання. Правовий режим.
81.  Види правового регулювання.
82. Механізм правового регулювання: поняття, стадії, елементи.
83.  Поняття і риси правових відносин.
84.  Види правових відносин.
85.  Суб'єкти правових відносин, їх види. Поняття та склад правосуб'єктності.
86. Суб'єктивні права і юридичні обов'язки суб'єктів правових відносин.
87. Поняття і види об'єктів правових відносин.
88.  Юридичні факти: поняття та класифікація. Фактичний склад.
89.  Поняття і види правової поведінки.
90. Поняття, риси і види правомірної поведінки.
91. Правопорушення: поняття і юридичні ознаки. Склад і види правопорушень.
92.  Юридична відповідальність: поняття, ознаки, підстави і види.

93.  Функції і принципи юридичної відповідальності.
94.  Поняття реалізації правових норм, її способи і форми.
95. Застосування норм права: поняття, риси, суб’єкти та значення в механізмі правового регулювання.
96.  Стадії застосування норм права.
97.  Основні вимоги правильного застосування норм права.
98.  Поняття актів застосування норм права, їх види.
99.  Прогалини у праві і засоби їх подолання та усунення.
100.  Поняття та види тлумачення норм права, його способи.
101. Акти тлумачення (інтерпретаційні) норм права, їх види.
102. Тлумачення норм права за обсягом їх правового змісту.
103.  Поняття законності як багатоаспектного суспільно-правового явища. Законність і демократія.
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104. Принципи і вимоги законності.
105.  Поняття та риси правопорядку, Його співвідношення з громадським порядком.
106.  Співвідношення права, законності і правопорядку.
107. Загальні і юридичні гарантії законності і правопорядку.
108. Правова система: поняття та структурні елементи.
109. Романо-германська правова система.
110.  Англо-американська правова система.
111.  Релігійно-традиційна правова система.
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ПИТАННЯ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО   ЕКЗАМЕНЦУ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦІПЛІН  «ЦИВІЛЬНЕ  ТА

СІМЕЙНЕ ПРАВО ».

1. Предмет та метод цивільного права.
2. Принципи та функції цивільного права.
3. Джерела цивільного права.
4. Правоздатність фізичної особи.
5. Дієздатність фізичної особи.                   
6. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її   померлою. 
7. Поняття і ознаки юридичної особи приватного права.
8. Правоздатність та дієздатність юридичної особи.
9. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права.
10. Створення і припинення юридичних осіб приватного права.
11. Банкрутство юридичної особи.
12. Загальна характеристика підприємницьких товариств.
13. Загальна характеристика непідприємницьких товариств. Установи   як юридичні особи.
14. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах.
15. Поняття та види об'єктів цивільних прав.
16. Речі як об'єкти цивільних прав.
17. Цінні папери як об'єкти цивільних прав.
18. Нематеріальні блага як об'єкти цивільних прав.
19. Поняття та види правочинів.
20. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину.
21. Форма правочину. Державна реєстрація правочину.
22. Поняття і види недійсних правочинів. Правові наслідки недійсності правочину.
23. Загальна характеристика оспорюваних правочинів.
24. Загальна характеристика нікчемних правочинів.
25. Поняття т а види представництва.
26. Представництво за довіреністю.
27. Поняття строків і термінів. Порядок обчислення строків.
28. Позовна давність (поняття, сфера застосування, види, початок перебігу і наслідки спливу).
29. Зупинення і переривання перебігу позовної давності.
30. Здійснення суб'єктивних цивільних прав і а виконання суб’єктивних обов'язків.
31. Загальні засади захисту цивільних прав та інтересів.
32. Цивільно-правова відповідальність (поняття, види, умови).
33. Загальна характеристика речового права.
34. Право власності (поняття, зміст, суб'єкти та об'єкти).
35. Обмеження права власності
36. Підстави виникнення права власності (первісні і похідні, загальні і спеціальні).
37. Виникнення права власності у набувача майна за договором. Ризик випадкового знищення та випадкового 

пошкодження майна.
38. Підстави припинення права власності. 
39. Загальна характеристика та види права спільної власності. Припинення права спільної власності (поділ майна та 

виділ з нього частки). 
40. Цивільно-правові засоби захисту права власності.
41. Віндикаційний та негаторний позови. 
42. Поняття та види спадкування. Склад спадщини. 
43. Відкриття спадщини. Часі місце.
44. Спадкоємці. Право на спадкування. Усунення від права на спадкування. 
45. Заповіт (умови дійсності, форма, скасування і зміна, визнання заповіту недійсним). 
46. Права заповідача. 
47. Заповіт з умовою. Заповіт подружжя. 
48. Виконання заповіту 
49. Спадкування за законом.
50. Прийняття спадщини. Відмова від спадщини, відумерлість спадщини. 
51. Задоволення спадкоємцем вимог кредитора спадкодавця. 
52. Спадковий договір.
53. Поняття права інтелектуальної власності та його о співвідношення з правом власності.
54. Захист права інтелектуальної власності судом. 
55. Суб'єкти та об'єкти авторського права.
56. Особисті та майнові права авторів. Строки чинності авторських майнових прав, правові наслідки спливу строків. 
57. Загальна характеристика суміжних прав. 
58. Поняття, суб'єкти та об'єкти патентного права.
59. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
60. Право інтелектуально власності на комерційне найменування і торговельну марку. 
61. Поняття і підстави виникнення зобов'язань. Види зобов'язань в цивільному праві.
62. Поняття, принципи та умови виконання зобов'язань.
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63. Забезпечення виконання цивільно-правових зобов'язань. Поняття та способи
64. Порука, гарантія і а завдаток як способи забезпечення виконання цивільно-правових зобов'язань.
65. Застава та притриманий в цивільному праві. Предмет, види та відмінні особливості.
66. Припинення цивільно-правових зобов'язань. Поняття та підстави.
67. Цивільно-правовий договір (поняття, види, значення).
68. Зміст та стадії укладення цивільно-правового договору. Форма договору.
69. Загальна характеристика договору купівлі-продажу (предмет, ціна, строк, форма); Відмінність від суміжних 

договорів.
70. Особливості роздрібної купівлі-продажу у торгівельних організаціях.
71. Договір купівлі-продажу об’єктів нерухомості при приватизації державної власності.
72. Загальна характеристика постачальних відносин. Договір поставки товарів для державних потреб.
73. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу
74. Договори міни, дарування, ренти (поняття, та види).
75. Договір довічного утримання (догляду)(поняття, зміст, форма, порядок укладання та розірвання).
76. Відповідальність продавця за недоліки проданого майна. Строки пред'явлення вимог та позовної давності у зв'язку 

з недоліками проданого майна.  
77. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з передачею майна в користування (поняття, види, загальна характеристика). 
78. Види договорів майнового найму (оренди}.                   і

79. Договір найму (оренди) об'єктів нерухомості.
80. Договір оренди державного та комунального майна.  
81. Правове регулювання лізингових .відносин. Види лізингу. Договір лізингу.  
82. Загальна характеристика договору найму (оренди) житла. Договір піднайму житла.
83. Сторони в договорі найму (оренди) житла. Житлові права та обов'язки наймача, членів сім'ї наймача. Правове 

положення тимчасових жильців (користувачів) житла.
84. Правове регулювання підрядних відносин. Поняття і види договору підряду.
85. Договір побутового підряду.
86. Правове регулювання підрядних відносин у будівництві. Договір будівельного підряду (поняття, предмет, 

сторони). Особливості договору підряду на будівництво об'єктів «під ключ».
87. Страхові правовідносини (поняття, учасники, підстави виникнення). Форми і види страхування.
88. Договір страхування (поняття, види, сторони, об'єкти, форма). Зміст, виконання та припинення договору 

страхування.
89. Правове регулювання зобов'язань з перевезення вантажів, пасажирів і багажу.
90. Договір перевезення (поняття, види, зміст, форма). Порядок укладання і виконання договору перевезення.
91. Відповідальність за порушення зобов'язань за договором перевезення вантажів. Відповідальність перевізника за 

загибель, пошкодження або знищення вантажу, прострочення доставки вантажу (підстави, договірні обмеження 
відповідальності перевізника).

92. Договір транспортного експедирування (поняття, зміст, форма).
93. Договір доручення (поняття, зміст, форма).
94. Договір комісії (поняття, зміст, форма).
95. Договір управління майном (поняття, зміст, форма)
96. Договір схову (поняття, види, зміст).
97. Договори банківського рахунку та банківського вкладу (поняття, види, зміст, порядок укладання)
98. Договір позики (поняття, зміст, форма).
99. Договір факторингу (поняття, предмет, зміст). 
100. Порядок та форми розрахунків за зобов'язаннями.
101. Поняття кредиту та його види. Загальна характеристика кредитного договору (поняття, зміст, форма).
102. Правове регулювання сумісної діяльності. Поняття і юридична природа договору простого товариства та 

установчого договору
103. Загальна характеристика недоговірних зобов'язань (поняття, ознаки, види та функції).
104. Поняття та загальні підстави виникнення зобов’язань із заподіяння шкоди.
105. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.
106. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльність органу дізнання, попереднього 

досудового слідства, прокуратури, або суду.
107. Відповідальність за пошкодження здоровся та смерть фізичної особи, яка пов’язана з виконанням нею трудових 

обов’язків.
108. Загальна характеристика зобов’язань, що виникають з односторонніх дій. Публічна обіцянка винагороди без 

оголошення конкурсу та публічне обіцянка винагороди за результатами конкурсу..
109. Вчинення дій у майнових інтересах особи без доручення ( види та загальна характеристика).
110. Цивільно-правові договори в сфері творчої, інтелектуальної діяльності людини. Поняття і предмет сімейного 

права.
111. Сімейно-правовий метод регулювання суспільних відносин.
112. Функції сімейного права.
113. Принципи сімейного права.
114. Поняття та особливості сімейних правовідносин. Суб’єкти, об’єкти і зміст сімейних правовідносин.
115. Виникнення,  зміна  і  припинення  сімейних  правовідносин.  Споріднення  і  свояцтво.  Їх  юридичне

значення.
116. Акти цивільного стану як підстави виникнення, зміни і припинення сімейних правовідносин.
117. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків. Захист сімейних прав. Позовна давність у

58



СВО  ЕПК БУМІБ 081-2018

сімейному праві.
118. Поняття шлюбу,умови та порядок його укладення. Недійсність шлюбу. Припинення шлюбу.
119. Особисті немайнові права та обов’язки подружжя.
120. Правовідносини між подружжям з приводу належного їм майна.
121. Аліментні зобов'язання  подружжя. Шлюбний договір.
122. Загальні підстави виникнення правовідносин між батьками і дітьми. Визначення походження дитини,

батьки якої не перебувають у шлюбі між собою. Оспорювання батьківства, материнства.
123. Особисті правовідносини між батьками і дітьми.
124. Позбавлення і обмеження батьківських прав. Права батьків і дітей на майно.
125. Аліментні зобов’язання батьків і дітей.
126. Поняття та значення усиновлення.
127. Скасування усиновлення. Правові наслідки скасування усиновлення.
128. Опіка та піклування.
129. Патронат над дітьми.
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ИТАННЯ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ДЕРЖАВНОГО  ЕКЗАМЕНУ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦІПЛІН

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ».

1.Поняття об’єкту злочину та його значення. Види об’єктів злочину. Поняття предмету злочину.
2.Зловживання владою  або службовим становищем.
3.Структура Кримінального Кодексу України. Взаємозв’язок його частин.
4.Шахрайство з фінансовими ресурсами.
5.Дія закону про кримінальну відповідальність у часі.
6.Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.Зворотна сила закону про кримінальну відповідальність у часі.
8.Незаконне використання інсайдерської інформації.
9.Дія закону про кримінальну відповідальність у просторі.
10.Фіктивне підприємництво.
11.Поняття злочину та його ознаки.
12.Доведення до банкрутства.
13.Поняття малозначності діяння.
14.Державна зрада.
15.Класифікація злочинів та її значення
16.Умисне вбивство.
17.Поняття складу злочину, його елементи та значення.
18.Крадіжка.
19.Кваліфікація злочинів.
20.Вимагання
21.Поняття, ознаки та значення об’єктивної сторони злочину.
22.Експлуатація дітей.
23.Діяння, як обов’язкова ознака об’єктивної сторони злочину.
24.Незаконне використання вибрчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування 
виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз.
25.Поняття суспільно – небезпечних наслідків. Злочини з матеріальним та формальним складом.
26.Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.
27.Причинний зв’язок, його ознаки і значення.
28.Безгосподарське використання земель.
29.Факультативні ознаки об’єктивної сторони злочину
30.Створення злочинної організації
31.Поняття суб’єкту злочину та його ознаки.
32.Порушення встановлених законодавством правил пожежної безпеки.
33.Вік, за досягненням якого особа підлягає кримінальній відповідальності.
34.Порушення вимог законодавства про охорону праці.
35.Неосудність, поняття, критерії та значення.
36.Розбій.
37.Поняття, ознаки та значення спеціального суб’єкту злочину.
38.Службова недбалість.
39.Поняття, ознаки та значення суб’єктивної сторони злочину.
40.Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які управляють 
транспортними засобами.
41.Умисел та його види.
42.Незаконне заволодіння транспортним засобом.
43.Необережність та її види.
44.Хуліганство.
45.Змішана форма вини, її значення для кваліфікації злочину.
46.Втягнення неповнолітніх до злочинної діяльності.
47.Випадок ( казус).
48.Незаконне  вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут 
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
49.Фактична помилка, її види і значення.
50.Незаконне вироблення, виготовлення, зберігання, перевезення або пересилання наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.
51.Юридична помилка, її види і значення.
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52.Незаконне публічне вживання наркотичних засобів.
53.Поняття і види стадій вчинення злочину.
54.Розголошення державної таємниці.
55.Готування до злочину.
56.Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування по 
охороні громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцю.
57.Замах на злочин та його види.
58.Примушування до виконання чи невиконання цивільно – правових зобов’язань.
59.Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин.
60.Самоправство.
61.Добровільна відмова при незакінченому злочині, його ознаки та значення.
62.Шахрайство
63.Поняття, ознаки та значення співучасті.
64.Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
65.Форми співучасті та їх значення.
66.Умисне тяжке тілесне ушкодження.
67.Кримінальна відповідальність співучасників.
68.Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
69.Ексцес виконавця, його види.
70.Зґвалтування.
71.Причетність до злочину та її відмінність від співучасті.
72.Зайняття ігорним бізнесом.
73.Одиничний злочин та його види.
74.Службове підроблення.
75.Множинність злочинів та її види.
76.Порушення  порядку здійснення операцій з металобрухтом.
77.Повторність та її види.
78.Розголошення комерційної або банківської таємниці.
79.Сукупність та її види.
80.Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації.
81.Рецидив злочинів.
82.Протидія законній господарській діяльності.
83.Необхідна оборона її ознаки та значення.
84.Порушення правил екологічної безпеки.
85.Крайня необхідність, її ознаки та значення.
86.Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.
87.Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки колективу 
підприємства, установи чи організації.
88.Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів 
власності.
89.Позбавлення волі на певний строк.
90.Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами.
91.Обставини, що пом’якшують або обтяжують покарання, їх кримінально – правове значення.
92.Порушення діючих на транспорті правил.
93.Погашення та зняття судимості.
94.Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.
95.Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.
96.Перевищення влади або службових повноважень.
97.Виправні роботи як вид покарання.
98.Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
99.Виконання наказу або розпорядження як обставина, яка виключає злочинність діяння.
100.Несанкціоноване втручання в роботу електронно – обчислювальних машин (комп’ютерів), 
автоматизованих систем, комп’ютерних мереж або мереж електрозв’язку.
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Критерії оцінювання рівня якості підготовки 

Оцінювання  рівня  якості  підготовки  молодшого  спеціаліста  за

спеціальністю 081 Право здійснюють  члени Екзаменаційної комісії на основі

встановлених правил, критеріїв, системи і шкали оцінювання.

Об’єктом оцінювання якості підготовки здобувача є сукупність здобутих

знань,  набутих  умінь  і  навичок,  сформованої  системи  професійних

компетенцій, відтворених у процесі розв’язання комплексних кваліфікаційних

завдань.

Оцінювання  рівня  якості  підготовки  здобувачів  здійснюється  членами

Екзаменаційної  комісії  на  основі  принципів  об’єктивності,  комплексності,

етичності  та  компетентісного  підходу  для  оцінювання  набутих  типових

універсальних (базових) і спеціальних професійних компетенцій.

Рівень  якості  підготовки  молодших  спеціалістів  визначається  з

використання  систем  оцінювання:  системи  оцінювання  за  стобальною

шкалою та національної («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Оцінка за національною шкалою визначається на підставі первинної оцінки

за 100-бальною шкалою.

ОЦІНКА  «ВІДМІННО»  -  Здобувач  у  повному  обсязі  володіє

професійними  знаннями.  Має  достатні   практичні  навички,  здатність

застосовувати  знання,  в  практичній  діяльності.  Вміє  тлумачити  та

застосовувати закони та інші нормативно – правові акти. Юридично правильно

кваліфікує факти та обставини.  

ОЦІНКА «ДОБРЕ» -  Здобувач у повному обсязі  володіє  професійними

знаннями.   При  тлумаченні,  застосуванні  нормативно  –  правових  актів,  при

кваліфікації  фактів  та  обставин  допускає  незначні   помилки,  які  сам

спроможний виправити.

ОЦІНКА  «ЗАДОВІЛЬНО»  -  Здобувач  не  в   повному  обсязі  володіє

професійними знаннями.  При тлумаченні, застосуванні нормативно – правових

актів,  при  кваліфікації  фактів  та  обставин  іноді  допускає  помилки,  які

виправити не може. 
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ОЦІНКА «НЕЗАДОВІЛЬНО» - Здобувач   має обмежений обсяг знань,

володіє матеріалом в неповному обсязі, значну частину матеріалу відтворює на

репродуктивному  рівні. Недостатньо усвідомлено користується нормативно –

правовими  актами.  Не  може  самостійно   тлумачити  і   застосувати   норми

законів, при кваліфікації фактів та обставин, робить   значні помилки. Допускає

значну кількість помилок, які самостійно виправити не може. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту
(роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано
82-89 В

добре 
75-81 С
64-74 D

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FX
незадовільно з можливістю

повторного складання
не зараховано з можливістю

повторного складання

0-34 F
незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
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