Питання до комплексного державного іспиту ОКР Спеціаліст цивільноправової спеціалізації (перепідготовка) на 2016/2017 н.р.
Філософія права
1. Філософія права як наука.
2. Предмет філософії права.
3. Функції філософії права
4. Основні етапи розвитку філософії права.
5. Структура філософії права.
6. Онтологічний вимір права.
7. Гносеологія права.
8. Аксіологія права.
9. Логіка права.
10. Антропологія права
11. Філософія прав людини.
12. Право як екзистенція
13. Герменевтика права.
14. Філософія правосуддя.
15. Феноменологія права.
16. Соціологія права.
17. Філософія права власності.
18. Співвідношення права і моралі.
19. Філософія влади.
20. Антиномії філософії влади.
21. Релігійна філософія права.
22. Філософія юридичного позитивізму.
23. Філософія природного права.
24. Філософія злочину.
25. Філософія покарання.
Право Європейського Союзу
1. Поняття, характерні ознаки та склад Європейського Союзу
2. Історичні передумови утворення та основні етапи формування ЄС
3. Поняття та характерні ознаки організаційного механізму ЄС
4. Європейський Парламент
5. Європейська Рада
6. Рада ЄС
7. Європейська Комісія
8. Суд ЄС
9. Європейський центральний банк
10. Рахункова палата ЄС
11. Поняття та характерні ознаки права ЄС
12. Принципи права ЄС

13. Дія та застосування права ЄС
14. Система права ЄС
15.Первинні джерела права Європейського союзу
16. Акти вторинного права ЄС
17. Джерела, які визначають статус особи в ЄС
18. Громадянство ЄС, як правова основа політичних прав і свобод
громадян, закріплених в Хартії ЄС про основні права 2000р.
19. Основи правового регулювання Внутрішнього ринку ЄС
20. Правова природа бюджету і джерела бюджетного права ЄС
21. Поняття митного союзу Європейського Союзу (митна територія та
митний тариф Європейського Союзу)
22. Правове регулювання трудової міграції у Європейському Союзі
23. Поняття Шенгенського acquis Європейського союзу
24. Візова політика Європейського союзу
25. Правове регулювання простору свободи, безпеки та юстиції в рамках
Європейського союзу
Питання зі спеціалізації
1. Публічний інтерес при регулюванні приватноправових відносин.
2. Поняття та ознаки особистих немайнових прав фізичної особи.
3. Поняття моральної шкоди за законодавством України.
4. Принцип свободи договору.
5. Особливості спадкування права на земельну ділянку.
6. Колективний договір як акт соціального партнерства.
7. Соціальне партнерство в Україні: поняття, принципи, сторони та форми
реалізації.
8. Новація умов трудового договору: правові підстави та порядок
застосування.
9. Матеріальна відповідальність суб’єктів трудових відносин: поняття,
підстави, види.
10.Індивідуальні трудові спори: поняття, сторони, органи по розгляду та
вирішенню.
11.Поняття та ознаки корпоративного права.
12.Поняття корпоративної норми та її види.
13.Корпоративні прецеденти.
14.Консорціум як вид господарського об’єднання.
15.Асоціація як вид господарського об’єднання.
16.Основні підходи до розуміння сутності юридичної особи на сучасному
етапі.
17.Відповідальність юридичної особи в цивільному праві.
18.Юридичні особи приватного права: поняття та види.
19.Характеристика способів створення юридичних осіб.
20.Правовий режим майна юридичних осіб приватного права.
21.Передумови виникнення правового інституту інтелектуальної власності.

22.Територіальна природа прав інтелектуальної власності.
23.Структурні елементів творів, що охороняються авторським правом.
24.Цивільно-правовий захист та охорона авторських прав.
25.Умови патентоспроможності в сучасній доктрині патентного права.
26.Види матеріального забезпечення у системі пенсійного страхування та
умови їх надання.
27.Умови надання матеріального забезпечення за соціальним страхуванням у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням.
28.Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності:
сутність та види забезпечення.
29.Поняття «принципи та види загальнообов’язкового державного
соціального страхування».
30.Пенсійне страхування: поняття, принципи та суб’єкти.
31.Підстави та умови деліктної відповідальності.
32.Особливості відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим
ушкодженням здоров’я або смертю.
33.Підстави відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів,
робіт (послуг).
34.Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи
бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства,
прокуратури або суду.
35.Порядок відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної
небезпеки.
36.Особливості правового режиму нерухомості.
37.Підприємство як особливий об’єкт нерухомості.
38.Види обмежених речових прав на об’єкти нерухомості.
39.Іпотечне кредитування.
40.Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно.
41.Поняття та класифікація правових режимів майна членів сім’ї.
42.Спільна сумісна власність подружжя: поняття, об’єкти.
43.Правовий режим особистої приватної власності кожного з подружжя.
44.Поняття та зміст шлюбного договору.
45.Поняття та види правових режимів майна батьків та дітей.
46.Правовий статус комісії з трудових спорів як юрисдикційного органу.
47.Механізм розгляду індивідуального трудового спору в суді.
48.Трудові спори щодо поновлення на роботі осіб, звільнених за порушення
трудової дисципліни.
49.Трудові спори щодо поновлення на роботі осіб, звільнених з підстав, що
не обумовлені їх винними діями.
50.Порядок вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

