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Програма з Правознавства
Теорії виникнення держави і права, форми держав, головні та
факультативні ознаки держави. Шляхи розвитку права. Правові системи
сучасності. Структура норми права. Джерела права.
Структура Конституції України, конституційна форма правління,
державного устрою та політичного режиму нашої держави, конституційні
права, свободи та обов'язки людини і громадянина. Поняття і форми
здійснення народного суверенітету. Конституційний принцип розподілу
державної влади. Система органів державної влади згідно Конституції
України
Загальна характеристика Цивільного кодексу України. Відносини, які
регулюються цивільним правом. Суб'єкти цивільно-правових відносин,
право- та дієздатність. Право власності та його законодавчий захист. Поняття
та види позовної давності. Спадкування за законом та за заповітом. Правила
та умови спадкування.
Загальна характеристика сімейного кодексу. Поняття шлюбу, умови і
порядок його укладення. Розірвання шлюбу. Майнові і немайнові права
подружжя. Шлюбний контракт. Права та обов'язки батьків та дітей.
Трудове право як самостійна галузь права. Аналіз трудового
законодавства з точки зору реформування галузі. Порядок укладення
трудового договору. Контракт та його основні принципи та умови. Сторони
трудових правовідносин. Права та обов'язки працівника та роботодавця.
Умови припинення трудових правовідносин. Трудовий договір. Робочий час,
час відпочинку, відпустка.
Соціальний захист і соціальне забезпечення в Україні. Види пенсій та
соціальних допомог. Юридичні гарантії права на охорону здоров'я.
Кримінальний кодекс України, його загальна характеристика. Поняття,
ознаки склад злочину. Стадії здійснення злочину. Поняття, ознаки, умови
кримінальної відповідальності. Поняття і види кримінальних покарань.
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Характеристика житлового законодавства. Реформування житлової
сфери. Право громадян на житло і форми його реалізації. Житловий фонд та
його види.
Відносини, які регулюються адміністративним правом. Джерела
адміністративного права. Загальна характеристика КпАП України. Поняття,
сутність і функції державного управління. Державна служба. Поняття
адміністративного
проступку.
Види
адміністративних
стягнень.
Адміністративний процес.
Фінансова система України. Формування державного бюджету,
бюджетна система. Поняття податку та його видів. Система оподаткування.
Конституційні засади правопорядку в сфері господарювання. Система
господарського законодавства. Господарсько-правові норми, поняття і види.
Загальна
характеристика
законодавства
про
охорону
навколишньогоприродного середовища. Екологічні права і обов'язки
громадян.
Поняття і види природокористування. Вимоги до
природокористувачів. Поняття заповідного фонду.
Категорії земель України. Право власності на землю. Гарантії прав на
землю. Землекористування і його види. Оренда землі. Земельні спори.
Поняття, ознаки та принципи правосуддя; поняття та види судочинства
(кримінальне, цивільне, господарське, конституційне); особливості
провадження у кримінальних справах неповнолітніх.
Критерії оцінювання відповіді студента на екзамені:
Відповідь письмова, у білеті 3 відкритих питання, повна відповідь на
кожне з яких дорівнює 33 балам. Кожна відповідь оцінюється окремо,
загальна оцінка за екзамен – сума балів за відповіді на усі питання. Студент
допускається до участі у конкурсі за умови отримання не менше 24 балів.
Відповідь на кожне питання оцінюється за такими критеріями:
26-33 бали ставиться, коли студент правильно, системно, послідовно,
грамотно і логічно дає повну відповідь на теоретичні питання;
25 балів ставиться, коли студент правильно використовує теоретичні
положення і володіє необхідними навичками по узагальненню та
систематизації відповіді, проте допускає незначні помилки й погрішності;
8-24 балів ставиться, коли студент викладає тільки основний матеріал,
але не окреслює необхідні деталі, допускає неточні формулювання понять,
відповідає неповно й не аргументовано.
0-7 балів ставиться, коли студент не виклав значної частини
програмного матеріалу або допустив суттєві помилки при відповіді на
теоретичні питання.
Затверджено Вченою радою юридичного факультету
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Голова Вченої ради юридичного факультету
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