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МОДУЛЬ 1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ТА ГАЛУЗІ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА 

Семінарське заняття №1 « Теорія держави і права» 

1. Поняття держави та її ознаки. 

2. Форма держави та її елементи. 

3. Механізм і апарат держави. 

4. Функції держави. 

5. Загальна характеристика правової держави і громадянського суспільства. 

Семінарське заняття №2 «Конституційне право України» 

1. Загальні засади конституційного ладу України. 

2. Громадянство України. 

3. Конституційні права, свободи й обов’язки людини і громадянина в Україні. 

4. Народовладдя в Україні та форми його здійснення. Виборче право та виборча 

система в Україні. 

Семінарське заняття №3 «Кримінальне право України» 

1. Стадії вчинення злочину. 

2. Співучасть у вчиненні. 

3. Кримінальне покарання та його види. 

4. Обставини, що обтяжують та пом’якшують покарання. 

Семінарське заняття №4 «Фінансове право України» 

1. Загальна характеристика фінансового права України. 

2. Бюджет і бюджетна система.  

3. Поняття податку та його види. Система оподаткування в Україні. 

4. Законодавство України про банки і банківську діяльність 

 

МОДУЛЬ 2. ГАЛУЗІ ПУБЛІЧНОГО І ПРИВАТНОГО ПРАВА 

Семінарське заняття №5 «Цивільне право України» 

1. Речові права на чуже майно. 

2. Захист права власності. 

3. Позовна давність та її види. 

4. Цивільно-правова відповідальність: поняття, підстави притягнення, види. 

Семінарське заняття №6 «Сімейне право України» 

1. Поняття шлюбу, умови і порядок його укладення та розірвання. Недійсність шлюбу. 

2. Особисті немайнові та майнові права й обов’язки подружжя. Шлюбний договір. 

3. Особисті немайнові та майнові права й обов’язки батьків і дітей. 

4. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Семінарське заняття №7 «Трудове право і право соціального захисту  України» 

1. Підстави i порядок припинення трудового договору. 

2. Переведення на іншу на роботу: підстави i порядок. 

3. Поняття та зміст дисциплінарної відповідальності. 

4. Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин. 

5. Поняття й види пенсійного забезпечення в Україні. 


