Питання до комплексного державного іспиту ОКР Спеціаліст цивільноправової спеціалізації 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.
«Психологія юрисдикційних процесів»
1. Категорії, принципи та структура юрисдикційного процесу
2. Психологічні закономірності юрисдикційних процесів
3. Психологічні особливості учасників юрисдикційних процесів
4. Соціально-психологічні фактори, що впливають на юрисдикційні процеси
5. Форми та методи використання спеціальних знань в окремих видах юрисдикційного
процесу
6. Особливості пізнання в юрисдикційному процесі
7. Законодавче врегулювання використання спеціальних знань в окремих видах
юрисдикційного процесу
8. Об’єкт і предмет спеціального психологічного пізнання в юрисдикційному процесі
9. Психологічна експертиза в юрисдикційному процесі
10. Психологічна консультація в юрисдикційному процесі
11. Правові підстави проведення судово-психологічної експертизи в кримінальному
процесі
12. Поняття емоційних станів та їх вплив на встановлення юридичних фактів
13. Психологічна консультація в юрисдикційному процесі
14. Підстави для проведення судово-психологічної експертизи неповнолітніх
15. Правовий статус суб’єктів, що призначають та проводять судово-психологічну
експертизу
16. Види комплексних психологічних експертиз в юрисдикційних процесах
17. Психолого-психіатрична експертиза в юрисдикційному процесі
18. Психолого-медична експертиза в юрисдикційному процесі

19. Психолого-лінгвістична експертиза в юрисдикційному процесі
20. Межі компетенції комплексних психологічних експертиз в юрисдикційних процесах
21. Організація проведення судово-психологічних експертиз (досліджень) та оформлення
їх результатів
22. Оформлення матеріалів для проведення судово-психологічних експертиз (досліджень)
23. Психологічні особливості вирішення конфліктів в юрисдикційних процесах
24. Психолого-правові підстави застосування медіації в юрисдикційних процесах
25. Межі застосування медіації в юрисдикційних процесах
Питання зі спеціалізації
1. Принципи реального відшкодування збитків у страхуванні.
2. Принцип суброгації у страхуванні.
3. Правовий статус страховика за законодавством України.
4. Особливості статусу вигодонабувача у страхових правовідносинах.
5. Істотні умови договору страхування.
6. Підстави відмови страховика у виплаті страхової суми (відшкодування).
7. Поняття, ознаки та особливості страхування життя.
8. Поняття та особливості страхування цивільної відповідальності.
9. Поняття та юридична природа договірного регулювання трудових відносин.
10. Види договірного регулювання трудових відносин.
11. Поняття та сутність індивідуального договірного регулювання трудових відносин.
12. Зміст трудового договору як єдність приватноправових і публічно- правових начал.
13. Об’єктивні і суб’єктивні чинники, що впливають на правовий статус працівника і
роботодавця.
14. Ознаки колективного договору(угоди) в сучасних умовах господарювання.
15. Колективний договір (угода) як основний акт колективно-договірного регулювання
трудових відносин.
16. Місце державних органів в системі колективного договірного регулювання трудових
відносин.
17. Вплив державної політики на договірне регулювання трудових відносин.
18. Поняття здійснення цивільних прав.
19. Поняття захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів.
20. Юрисдикційна форма захисту цивільних прав та інтересів.
21. Відшкодування шкоди як спосіб захисту цивільних прав та інтересів.
22. Зловживання правом.
23. Поняття та класифікація способів захисту цивільних прав та інтересів.
24. Неюрисдикційна форма захисту.
25. Захист особистих немайнових прав.
26. Структура пенсійної системи України.
27. Пенсія у зв’язку з втратою годувальника: поняття та умови призначення.
28. Поняття та умови призначення пенсій за віком.
29. Пенсії по інвалідності внаслідок загального захворювання: поняття та умови
призначення.
30. Порядок звернення за призначенням пенсії у солідарній системі пенсійного
забезпечення.
31. Підстави припинення і поновлення виплати пенсії у солідарній системі пенсійного
забезпечення.
32. Накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування:
сутність, особливості та умови запровадження.
33. Види пенсійних виплат у накопичувальній системі загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування.
34. Система недержавного пенсійного забезпечення в Україні.
35. Зміст права власності.
36. Поняття і види підстав набуття права власності.

37. Припинення права спільної часткової власності.
38. Земля як об'єкт права власності.
39. Право власності на житло.
40. Поняття речового права на чуже майно. Види таких прав.
41. Правові засади захисту права власності.
42. Загальні положення реєстрації права власності на нерухоме майно. Визначення
майна, яке підлягає державній реєстрації.
43. Значення інтелектуальної діяльності та інтелектуальної власності для соціальноекономічного розвитку України.
44. Поняття та види об'єктів авторського права і суміжних прав.
45. Об'єкти засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
46. Автори — творці об'єктів інтелектуальної власності.
47. Особисті немайнові права на об'єкти інтелектуальної власності.
48. Майнові права на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і
послуг.
49. Система захисту права інтелектуальної власності за законодавством України.
50. Основні міжнародні угоди в сфері інтелектуальної власності.

