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Спеціальність (код 17-081-Б(14)) :: Право 
Дисципліна: Теорія держави і права 
Розділ  1. Загальна теорія держави і права в системі юридичної науки 
§ 1. Поняття, структура, предмет юридичної науки. Функції юридичної науки 
§ 2. Поняття і склад методології юридичної науки 
§ 3. Предмет, методологія та функції загальної теорії держави і права 
Розділ  2. Основні права людини як природне (загально-соціальне) явище 
§ 1. Поняття та основні різновиди природного права (права як загально-соціального 
явища) 
§ 2. Поняття, класифікація та юридичні гарантії основних прав людини 
§ 3. Поняття, класифікація основних соціальних обов`язків людини 
§ 4. Поняття, види, юридичні гарантії основних прав нації, прав народу 
Розділ  3. Основні теорії походження права та держави 
§ 1. Загальна характеристика основних теорій походження права. Теократична 
теорія. Теологічна теорія. Природно-правова теорія. Теорія юридичного 
позитивізму. Психологічна теорія. Марксистська теорія. Нормативна («чиста») 
теорія. Соціологічна теорія. Інтегральна теорія 
§ 2. Загальна характеристика основних теорій походження держави. 
Патріархальна теорія. Теологічна теорія. Договірна (природно-правова) теорія. 
Органічна теорія. Теорія насильства. Класова теорія. Олігархічна теорія 
Розділ  4. Форми держав 
§ 1. Загальне поняття та елементи форми держави. Зв’язок між типом держави 
та її формою 
§ 2. Поняття та загально-історичні види державного правління. Види форм 
правління сучасних держав 
§ 3. Поняття та загально-історичні види державного устрою. Види державного 
устрою сучасних держав 
§ 4. Поняття державного режиму. Види державного режиму сучасних держав 
Розділ  5. Механізм і апарат держави 
§ 1. Поняття механізму держави, його структура. Поняття та види державних 
службовців 
§ 2. Загальна характеристика апарату та органів держави. Поняття апарату 
держави. Органи держави: поняття, види 
§ 3. Принципи, риси і структура апарату держав соціально-демократичної 
орієнтації 
Розділ  6. Правотворчість. Форми об’єктивного юридичного права 
§ 1. Поняття, соціальне призначення та види правотворчості 
§ 2. Форма права: поняття та її види. Зовнішня форма (джерела) права: поняття, 
види 
§ 3. Нормативно-правовий акт – основна форма права соціально-демократичної 
орієнтації. Поняття, юридичні властивості та види нормативно-правових актів 
§ 4. Дія нормативно-правових актів у часі, в просторі, по колу осіб 
Розділ  7. Система права. Система і систематизація нормативно-правових актів 
§ 1. Поняття, елементи та різновиди правової системи 
§ 2. Поняття, елементи системи права. Поняття, види галузей права. Поняття, 
види інститутів права 
§ 3. Система законодавства: поняття, структура. Поняття та способи 
систематизації законодавства 



Розділ  8. Правові (юридичні) норми 
§ 1. Поняття, ознаки правової норми 
§ 2. Структура правової норми 
§ 3. Форми викладу правових норм у статтях нормативно-правових актів 
§ 4. Поняття, види правомірної поведінки 
§ 5. Поняття та форми реалізації правових норм 
§ 6. Поняття, соціальна сутність законності. Співвідношення законності та 
правопорядку. Основні принципи законності у державі соціально-демократичної 
орієнтації 
§ 7. Загально-соціальні та юридичні гарантії законності 

Література 
1. Загальна теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. ' М.В. Цвік. О.В. 
Петришин. Л.В. Авраменко та ін. ; за ред. д-ра юрид. наук. проф.. акад. АПрН України М.В. Цвіка. д-
ра юрид. наук. проф.. акад. АПрН України О.В. Петришина.   Харків : Право, 2009. - 584 с. 
2. Кельман М.С. Загальна теорія держави і права : підруч. ' М.С. Кельман. О.Г. Мчрашин. - К. : 
Кондор. 2006.-477 с. 
3. Коталейчук С. П. Теорія держави та права : навч. посіб. для підготовки держ. іспитів (для студ. 
вищ. навч. закл.) / СП. Коталейчук. - К. : КНТ, 2009. - 320 с. 
4. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посіб./ П.М. Рабінович. - вид. 10-е, 
доп. -Львів : Край. 2008.-224 с. 
5. Теорія держави і права : навч. посіб. / A.M. Колодій. В.В. Копсйчиков. СЛ. Лисенков та ін. ; за заг. 
ред. СЛ. Лисенкова. В.В. Копєйчикова. - К. : Юрінком Інтер. 2002. - 368 с. 
 
Дисципліна: Цивільне право 
Розділ  1. Загальні положення цивільного права. Фізичні особи. Юридичні 
особи 
§ 1. Предмет та метод  цивільного права. Цивільне законодавство. Цивільні 
правовідносини 
§ 2. Цивільна правоздатність фізичної особи. Місце проживання фізичної особи. 
Цивільна дієздатність фізичної особи. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою 
та оголошення її померлою. Опіка та піклування 
§ 3. Поняття, види та організаційно-правові форми юридичної особи. Створення та 
державна реєстрація юридичних осіб. Цивільна правоздатність і дієздатність 
юридичних осіб. Філії та представництва юридичних осіб. Припинення юридичної 
особи 
Розділ  2. Об’єкти цивільних прав 
§ 1. Поняття і види об'єктів цивільних прав. Речі як об'єкти цивільних прав, їх 
класифікація 
§ 2. Майно як об'єкт цивільного права. Підприємство як майновий комплекс 
§ 3. Цінні папери як об'єкти цивільних прав 
Розділ  3. Правочини 
§ 1. Поняття, ознаки та види правочинів. Умови дійсності правочину 
§ 2. Форми правочину 
§ 3. Недійсність правочинів 
Розділ  4. Представництво. Довіреність. Строки. Позовна давність 
§ 1. Представництво 
§ 2. Довіреність 
§ 3. Строки. Позовна давність 
Розділ  5. Право власності. Право інтелектуальної власності 
§ 1. Загальні положення про право власності 
§ 2. Право спільної власності 
§ 3. Право власності на земельну ділянку 



§ 4. Загальні положення про право інтелектуальної власності 
§ 5. Авторське право 
§ 6. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів і послуг 
Розділ  6. Зобов’язальне право 
§ 1. Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні 
§ 2. Виконання зобов'язань 
§ 3. Забезпечення виконання зобов'язань 
§ 4. Припинення зобов'язання 
Розділ  7. Загальні положення про договір 
§ 1. Поняття та умови договору. Класифікація договорів в цивільному праві 
§ 2. Порядок укладення договорів 
§ 3. Зміна та розірвання договору 
Розділ  8. Недоговірні зобов’язання 
§ 1. Публічна обіцянка винагороди 
§ 2. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної чи юридичної 
особи 
§ 3. Відшкодування шкоди 
§ 4. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави 
Розділ  9. Спадкове право 
§ 1. Загальні положення про спадкування 
§ 2. Спадкування за заповітом 
§ 3. Спадкування за законом 

Література 
1. Ромовська 3. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс : підруч. Зореслава 
Ромовська •- К. : Атіка. 2005. - 560. 
2. Мазур О.С. Цивільне право України : навч. посіб. для дистанційного навч. / О.С. Мазур. - К. : у н-т 
«Україна». 2005.-287 с. 
3. Цивільне право України ' О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова. - 2005. 
4. Цивільне право : навч. посіб. ' P.O. Стефанчу к. - 2004. 
5. Панченко М.І. Цивільне право України : навч. посіб. / М.І. Панченко. - К. : Знання, 2005. - 583 с. 
 
Дисципліна: Адміністративне право України 
Розділ  1. Адміністративне право як галузь національного права 
§ 1. Предмет і метод адміністративного права. Співвідношення 
адміністративного права з іншими галузями права 
§ 2. Джерела адміністративного права. Систематизація адміністративного 
законодавства 
§ 3. Адміністративне право як галузь права, як галузь правової науки та як 
навчальна дисципліна 
§ 4. Норми адміністративного права. Адміністративно-правові відносини 
Розділ  2. Суб’єкти адміністративного права 
§ 1. Адміністративно-правовий статус громадян України та інших фізичних осіб 
§ 2. Об'єднання громадян як суб'єкти адміністративно-правових відносин 
§ 3. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади України 
§ 4. Звернення громадян 
§ 5. Адміністративно-правовий статус інших органів публічної адміністрації 
Розділ  3. Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування 
§ 1. Державна служба як різновид публічної служби: поняття, види, моделі та 
принципи. Правове регулювання та державна політика у сфері державної служби 



§ 2. Правове регулювання статусу державного службовця. Правові питання 
проходження державної служби 
§ 3. Правові питання проходження державної служби 
Розділ  4. Державне управління 
§ 1. Державне управління: поняття, ознаки, принципи. Співвідношення державного 
управління, виконавчої влади й адміністративного права 
§ 2. Адміністративно-правові режими 
§ 3. Поняття, види та зміст правових актів державного управління 
Розділ  5. Адміністративна відповідальність. Провадження в справах про 
адміністративні правопорушення 
§ 1. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності, її відмінність від інших 
видів юридичної відповідальності. Адміністративне правопорушення: поняття, 
юридичний склад та характеристика 
§ 2. Адміністративні стягнення та загальні правила їх накладення 
§ 3. Поняття та види проваджень в справах про адміністративні правопорушення, 
їх завдання 

Література 
1. Коваль Л.В. Адміністративне право : курс лекцій Л.В. Коваль. - К. : Вентурі. 1996. - 208 с. 
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Тиндик та ін. - Львів : Львів, держ. ун-т внутр. справ. 2006.- 295 с. 
4. Адміністративна діяльність : навч. пос. для студ. виш. навч. закл.   М.В. Ковалів. 'З.Р. Кісіль. Д.П. 
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5. Адміністративне право: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., О.1. Остапенко, З.Р. Кісіль, М.В. 
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