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щана програма передбачае глибоке знання матерiалу про сучасний стан розвитку права

та ocHoBHi проблеми, що iснують в цiй галузi,
вступники до аспiрантури за спецiальнiстю 08l - <право>) при складаннi вступного

.аlспиту зl спецrальностi мають виявити знання предмета та об'екту права як науково-

дослiдницькоТ сфери, показати умiння комплексно аналiзувати матерiал та розумiння
системноСтi як наукОвого пiдхОДУ, ЩО € принциtrово важливим в пiзнаннi cyTHocTi права.

Iспит зi спецiальностi мае усну форму проведення.
критерii оцiнки:
- <<вiдмiнно>> (90-100 балiв) - доскончlле знання теоретичних 1 lrрактичних аспектlв

курсу з обраноi спецiальностi, всебiчно обгрунтована дослiдницька пропозицiя;

- <<добре>> (75-89 балiв) rрунтовне знання основних питань курсУ з обраноТ

спецiальностi, достатньо обГрунтована дослiдницька пропозицiя;

- <<задовiльно>) (6о-74 бали) - знання ключових питань з обраноТ спецiальностi,
частково обгрунтована дослiдницька пропозицiя ;

- ((незадовiльно>> (1-59 балiв) - незнання ключових питань з обраноi спецiальностi,
невмiння пiдкрiпrповати теоретичнi викладки прикладами з практики, необгрунтована

дослiдницька пропозицiя.

ТЕОРIЯ ПРАВА. ФIЛОСОФIЯ ПРАВА.IСТОРIЯ ПРАВА

i. Поняття доктрини права як науковоi концепцii.
2. Поняття, piBHi та типи праворозумiння.
З. Концептуальнi основи прав людини.
4. Юридична TexHiKa та юридиЧна лексика у правотвОреннi (HopMoTBopeHHi).

5. ., Проблеми визначення юридичноТ вiдповiдальностi.
6. Правомiрна поведiнка, iT мотиви та види.
7 " Механiзм тл}мачення норм права в прочесi здiйснення правосуддя,

8. Правове регулювання та правовий вплив: проблеми спiввiдношення. Поняття та

види засобiв правового впливу.
9. Юридичний конфлiкт в acпeкTi його соцiальноi природи. Правовi шляхи подолання

юридичних конфлiктiв.
10. Правова доктрина як джерело та як форма права. Приролне право як джерело та як

форма права.
11. Поняття, види та принципи правотворчостi. Поняття, цiлi i значення законодавчф

технiки.
12. Iсторичнi витоки iдет верховенства права. Щоктрина верховенства права та

спорiдненi доктрини.
13. Межi державноГо втручання: об'ективний та суб'ективний аспекти,

14. Поняття та елементи державноi влади, спiввiдношення державноi та полiтичнот

влади.
15.,особливостi

правовiй ciM'i.
розвитку публiчного та приватного права в романо-германськlй

16. Процес утворення та
до новiтнього часу.

розвитку органiв юстицiТ в державах Свропи: вiд античного

17. Характеристика европейськоТ юстицiТ ХХ ст.

18. Еволюцiя формування та розвитку римського

(iсторико-правовий аспект).
права.



КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО. ВИБОРЧЕ ПРАВО.

1. Вищi органи дер}кави.
2. Конститучiйнi систепли краiЪ cBiTy.

3. Сучасний украiъський конституцiоналiзм: проблеми Teopii та практики.

4. Правова охорона Конституцii. Конституцiйна вiдповiдальнiсть.
5. Конституцiйнареформа.
6. КонституЦiйно-правОвий статуС людини i громадянина в YKpaiHi.
7. Порядок органiзаuii та функцiонування мiсцевого самоврядування в YKpaiHi"

8. Порядок формування та вiдповiдальнiсть уряду,g. Конституuiйний Сул УкраТни в системi забезпечення верховенства Конституuii

Украiни та ефективноТ органiзацii if правовоi охорони.
10. УкраТна i европейський Союз: перспективи спiвпрачi.
11. Поняття виборчого права. Принципи виборчого права Украiни. Поняття виборчого

процесу : загальна характеристика.

АДМIШСТРАТИВНЕ ПРАВО. АДМIНIСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС.
IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО.

1. Поняття, особливостi та структура адмiнiстративно-правовот норми. Види

адмiнiстративно-правових норм

2. поняття та ocHoBHi риси адмiнiстративно_правових вiдносин.

З. Види адмiнiстративно-правових вiдносин.

4. ддмiнiстративно-правовий статус центральних органiв виконавчоI влаДИ.

5. Ддмiнiстративно-делiктне право в системi адмiнiстративного права Украiни.

6. Поняття адмiнiстративного права та адмiнiстративного законодавства.

7. .Щжерела адмiнiстративногО законодаВства, щО регулююТь правовiдносини в сферi

iнтелектуальноТ власностi.
8. Ддмiнiстративно-правове регулювання в сферi iнтелектуальноi власностi.

9. Ддмiнiстративна вiдповiдальнiсть за пор}.шення прав iнтелектуальнот власностi.

l0. Норми адмiнiстративного права щодо державного регулювання виготовлення та

розповсюдження примiрникiв, що мiстять об'екти авторського права та сумiжних прав.

1 1. Ресстрацiйне провадження у сферi iнтелектуальнотвласностi.

12. Видиадмiнiстративних правопорушень у сферi iнтелектуальноi власностi. t, t

13. Ддмiнiстративна вiдповiдальнiсть за порушення прав iнтелектуальнот власностi

передбачена Митним кодексом Украiни.
1 4. ддмiнiстративна вiдповiдальнiсть за недобросовiсну конкуренцiЮ.

15. CyTHicTb й змiст адмiнiстративного процесу.

16. поняття й класифiкацiя учасникiв адмiнiстративного процесу.

17. Судовi рiшення в адмiнiстративному прочесi.

18. Оскарження й перегляд судових рiшень як стадiя адмiнiстративних проваджень.

ЦИВIЛЪНЕ ПРАВО. ЦИВIЛЪНИЙ ПРОЦЕС.
МIЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО.

ПРАВО IНТЕЛЕКТУАЛЪНОi ВЛАСНОСТI.

1. Поняття цивiльного права i його мiсце в системi права.

2. МетоД та принципИ цивiльногО rrрава, механiзм його впливу на суспiльнi

вiдносини
3. Об'ект i прелмет у uивiлiстичних дослiдженнях.



4, I_{ивiльна правосуб'ектнiсть дер}кави.
5. Y.racTb дер}кави i адмiнiстративно-державних утворень як суб'сктiв цивiльних

правовiдносин у майновому оборотi.
6. Об'екти цивiльних прав: поняття та види,
7. Предмет i об'ект регулюванпя особистих немайнових вiдносин.
8, Проблема класифiкацii i систематизацii особистих немайнових прав в цивiлiстичнiй

Hayui.
9" Загальна характеристика особистих немайнових прав, що забезпечують природне

iснування людини.
10. Власнiсть ii форми i види в YKpaTHi.

11. Право власностi 1краiъського народу, Право спiльноi власностi: поняття та

пiдстави виникнення.
12. Спiльна часткова та спiльна cyMicHa власнiсть.
1 3. Пiдстави i порядок зупинення та переривання перебiгу позовноi ДавнОСТi.

14" Поняття, види, сторони та змiст договору управлiння майном.
15. Класифiкацiя договiрних зобов'язань.
16. СпiввiдношеннЯ понять: кцивiльно-шравовиЙ договiр>, (господарський договiр>,

<комерчiйний договiр>, кпiдприсмницький договiр>. Поняття, змiст та суб'скти права

власностi.
17. Форми i способи захисту цивiльних прав та iHTepeciB,

18. I_{ивiльно-правовi способи захисту права власностi.
19, Поняття, види, сторони та змiст договору про спiльну лiяльнiсть.
20" I]ивiльна дiездатнiоть та правоздатнiсть фiзичноi особи.
21. Поняття та склад зобов'язальних правовiдносин.
22. Поняття та rrорядок вiдшкодування моральноТ шкоди.
23. Порядок укJIадення, змiни та розiрвання договору.
24. Речi як об'скти цивiльних прав, класифiкацiя речей.
25. Поняття, сторони, форматасуттсвi умови договору лiзингу.
26. Спiввiдношення понятЬ кделiктне зобов'язання) та <делiктна вiдповiдальнiсть>.

27, Презумпцii, що дiють у делiктних правовiдносинах
28, Порядок звернення до европейського суду з прав людини
29. Визнання цивiльних прав як спосiб захисту цивiльних прав.

30. Захист прав та основоположних свобод Свропейським судом з прав люДини"

31. Поняття та значення часу вiдкриття спадщини.
32. Поняття цивiльного процесуаJIьного права.

33. Суб'скти цивiльних процесуальних правовiдносин.
34. Поняття та види заходiв процесуzlJIьного примусу.
35. Поняття i мета судового доказування.
36. Поняття позову, Види позовiв.
37. Поняття i види рiшень сулу 1-оi iнстанцiТ.
38, Наказне провадження: lтоняття та особливостi.
39. Суть i значення апеляцiйного провадження.
40. Суть i значення касацiйного провадження.
4l. Склад та природа норм мiжнародного приватного права.

42. Поняття та види iноземного елемента в вiдносинах цивiльно-правового характеру.

43. Зага;rьнi положення про джерела мiжнародного приватного права.

44. Поняття, структура та види колiзiйних норм.
45. Колiзiйнi питання права власностi.
46. Колiзiйнi питання договiрних зобов'язань.
47. Щелiктнi зобов'язання з iноземним елементом.
48. Поняття та види iнтелектуальноi, творчоi дiяльностi
49. .ЩержавЕа система правовоТ охорони iнтелектуальноi власностi в Украiнi.
50. Авторське право: об'скти, суб'екти, змiст.



51. Сумiжнi права: об'скти, суб'скти, змiст.
52" tIоняття та види колективного управлiIrня авторсьltI,IN,Iи i счrлiжIlllми l]paBaMI{.

53. Порялок набуття (оформлення) патентних праt].

54. Охорона прав на винаходlл, кориснi ллоделi i промислсlвi зразки.
55, ПравО на засобИ iндивiдуаЛiзацiТ у.IасникiВ цивiльного обороту, ToBapiB i послуг.

56. Розпоряд}кення правами iнтелектуальноТ власностi.
57. Itомерцiйне (фiрмове) найменування. Поняття, функrrii, приl{ципи. ocHoBtti

елементи"
58. Поняття, функцiй та види торговельних марок
59" Наукове вiдкриття як об'ект правовоТ охорони.
60, Трансфер технологiй та комерцiалiзацiя резl,льтатiв iнтелект,уальноТ. творчоТ

дiяльностi.
61, IнтелеItтуальна власнiсть ВНЗ та наукових установ.
62. Вебсайт як об'ект цивiльних прав. Захист прав iнтелектуальнот власностi,

б3" ПоряДок вирiшення спорiв за Сдиними правИлами вирiшення доменних спорiв

ICANN
64. Майновi права суб'сктiв iнтелектуальноi власностi. Загальна характериОтика.

б5. поняття та види договорiв у сферi iнтелектуальнот власностi.

66. Мiжнародна охорона та захист прав iнтелектуальноТ власнtlстi.

67, Мiжнароднi та свропейськi стандарти у сферi iнтелек,rуапьнот власностi.

68. Гармонiзацiя законодавства Украiни про авторське право вiдповiдно до

законодавства СС.
69. Захист прав iнтелектуальноi власностi,
70, flоговiр як правова форма розпорядження майновими правами iнтелектуальноТ

власностi.
7l. Лiцензiйний договiр: поняття та cyTTcBi умови.
72. Видилiцензiй,
73. l\4iсце договору комерчiйноi концесiТ в систепti зобов'язань у сферi iнте"llектуальноТ

власностi.
74. особливостi суб'сктного складу договору комерltiйнот копцесiт.

75. Порiвняльна характеристика договору комерчiйнот концесiт та лiцензiйного

договору.
76. ПрезумпцiТ, lllo дiють в авторському правi.
77 " Вичерпання прав та право слiдування в авторськоп,лу правi.

78. особливостi спадкування майнових прав на об'скти права iнтелектуальноТ

власностi"
79. Ilивiльно-правовий та цивiльно-проltесуальний захtlст гIрав iнтелектуальноТ

власностi: порiвняльно-правовий аналiз.

80. Органiзацiя колективного управлiння - особливостi правового статус,v ,Iа

дiяльностi.

КРИМIНАЛЪНЕ ПРАВО. КРИМIНОЛОГIЯ

1. Сучасна кримiнально-правова полiтика в Украiнi.
2. Гармонiзацiя кримiнального законодавства Украiни iз кримiнальним

законодавством Свропейського Союзу та iншим регiональним законодавством.

з. Механiзм кримiнально-правового регулювання: поняття, загальна характеристика.

Система принципiв кримiнального права Украiни.
4. Поняття злочину за Кк Украiни. ознаки злочину, Тх загальна характеристика.

5. Злочини та iншi правопорушення: сшiввiдношення, спiльнi ознаки, вiдмiнностi.

6. Рiзнi значення TepMiHy ксклад злочину): склад злочину як специфiчна юридична

конструкцiя в кримiнальному правi (юридичний склад злочину); склад злочину як системне

поеднання юридичних фактiв (фактичний склад злочину); склад злочину як елемент



правосвiдомостi i категорiя науки кримiнального права.,t. Поняття об'скту злочину. Поняття об'ективноi сторони складу злочину.

8. Поняття суб'екта злочину за Кк Укратни. Поняття суб'сктивноi сторони складу

злочину"
9. . Поняття стадii злочину. Чинники, що впливають на визначення стадii злочину.

10. Спiвучасть у злочинi та iншi прояви вчинення злочину (злочинiв) за наявностi

зв'язку мiж поведiнкою (активнiстю) кiлькох осiб.
11" Поняття та юридична lrрирода обставин, що виключають злочиннiсть дiяння.

1 2, Поняття кримiнальноi вiдповiда_пьностi. Форми кримiнальноi вiдповiдальностi.

1з. Пiдстава (пiдстави) кримiнальноi вiдповiдальностi. Звiльнення вiд кримiнальнот

вiдповiдальностi.
14" Поняття та види покарання за КК Украiни.
15" Злочини проти основ нацiональноi безпеки УкраТни.
16. Злочини проти власностi.
1 7. Злочини у сферi господарськоi дiяльностi.
18. Злочини у сферi iнтелектуальноi власностi.

1 9. Злочини проти Миру, безпеки людства та мiжнародного правопорядку.

20. Методологiя кримiнологii та методика кримiнологiчних дослiджень.
21. Поняття та загальна характеристика злочинностi.
22. fIоняття особистостi злочинця.
23.' Поняття причин та умов конкретного злочину.
24. Спiввiдношення понятЬ кпротидiя злочинностi>, (попередження злочинiв>>,

<профiлаКтика злочИнiв>>, <<заПобiгання злочинностi>, кприпинення злочинiв>>, <боротьба зi

злочиннiстю>"

КРИМIНАЛЪНИЙ ПРОЦВС

1" Поняття, завдання i система кримiнального процесу. Система i стадiТ

кримiнального процесу.
2. Кримiнальнi процесуальнi норми, ik структура та види.

3. Поняття i класифiкацiя суб'ектiв кримiнального провадження.

4. Суд, його повноваження. Законний склад суду.

5. Слiдчий суддя, його повноваження,
6" Пiдозрюваний, обвинувачений: поняття, процесуальнi права та обов'язки.

7. Теорiя доказiв. .Щоказове право. Теорiя пiзнання i теорiя доказiв. Класифiкаuiя

доказiв та iх джерел.
8. поняття i завдання досудового розслiдування. СпiввiдношенНЯ ДО.УДОuО.3

розслiдування i судового розгляду.
9, Слiдчi (розшукоВi) лii. ПонЯття видИ та загальН1 вимоги до tx проведення.

10. Зупинення досудового розслiдування: поняття, пiдстави, умови та процесуальний

порядок.
11. Поняття, значення, види та характеристика пцсудност1 кримlнальних справ.

Завдання i значення стадiТ судового розгляду, Строки судового розгляду. Вiдкладення,

зупинення i закриття кримiнального rrровадження.

12. Поняття, значення i види судових рiшень. Законнiсть, обгрунтованiсть i

мотивованiсть судового рiшення.
13. Правова модель суду присяжних в YKpaiHi.
14. ЗавдаНня i знаЧеЕIIя апеЛяцiйногО проваджеНня. Межi перегляду рiшень судом

апеляцiйноi iнстанцii.
15. Завдання i значення стадii касацiйного провадження. Пiдстави для перегляду

судових рiшень Верховним Сулом.



ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС.

1. OcHoBHi засади регулIовання вiдносин у сферi господарювання: проблеми правового

забезпечення та гrrлузево-IIравовоТ HmlexcHocTi.

2. Суб'екти господарювання та суб'скти органiзацiйно-господарських повноважень:
спiльнi та вiдмiннi риси, ik вiдображення в господарському законодавствi.

3. Поняття, ознаки, види господарських логоворiв та форми регулювання договiрних
вiдносин.

4. Iнвестицiя як правове поняття.
5. Iнвестицiйний договiр: поняття, xapaкTepнi риси, види.
6, Поняття, ознаки, види зовнiшньоекономiчноТ дiяльностi.
7. Правовий режим спецiальних економiчних зон. Загальна характеристика праВа СОТ.
8. Iнвестицiйнi сгtори: поняття, види, вiдмiнностi вiд зовнiшньоторговельних спорiв.

9. Загальний огляд суб'ектiв комерчiйного права та ix види. Система комерчiЙних
сулiв зарубiжних краiЪ

10. Поняття правового режиму майна та його елементи. Об'екти управлiння державноi
власностi.

1 1. Поняття та функцii публiчно-приватного партнерства.
12. Поняття, змiст та види договорiв, що опосередковують вiдносини публiчно-

приватного партнерства.
13. Щержавна пiдтримка здiйснення публiчно-приватного партнерства.
14. Днтимонопольно-конкурентне регулювання: теоретичнi та законодавчi аспекти

вдосконалення правового регулювання. Проблеми вдосконалення iнституту банкрутства в

YKpaiHi,,
1 5. Прелмет та ознаки корпоративного права.
16. Виникнення корпоративних прав (первинне набуття корпоративних прав).

17. Загальна характеристика реалiзацii права на управлiння в товариствi з обмеженою
вiдповiдальнiстrо.

1 8. Визначення компетенцiТ мiжнаролного комерцiйного арбiтражу.
19. Прочелура розгляду спорiв в мiжнародному комерuiйному арбiтражi за

законодавством Украiни.


