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ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА НАВЧАННЯ
ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «ПРАВО »
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 « ПРАВО »
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 08 « ПРАВО »
ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ

Київ – 20 20

ПРОГРАМА фахового вступного
випробування для абітурієнтів, які
вступають на навчання за другим
(магістерським) рівнем зі спеціальності 081
“Право” галузі знань 08 «Право»
Теорія держави і права
Предмет, метод та функції загальної теорії держави і права.
Походження держави. Поняття держави та її ознаки.
Сутність, типи і функції держави.
Форми держави. Механізм держави. Держава у політичній системі суспільства.
Теорії демократії. Сутність, принципи і функції права. Сутність права і праворозуміння
в сучасному світі. Право: поняття, ознаки, зміст і функції. Право у системі
нормативного регулювання. Норми права. Форми (джерела) права.
Система права. Правотворчість. Система законодавства і систематизація
нормативно-правових актів.
Правові відносини. Реалізація
правова

культура.

Правомірна

права. Тлумачення права. Правосвідомість і
поведінка,

правопорушення.

Юридична

відповідальність.
Механізм правового регулювання.
Законність і правопорядок.
Особа, право та держава. Типи
права і правові системи.
Цивільне право
Цивільне

право

як

галузь

права.

Цивільне

законодавство.

Цивільні

правовідносини.
Фізичні особи як суб’єкти цивільного права. Юридичні особи як суб’єкти
цивільного права. Держава Україна, Автономна Республіка Крим і територіальні
громади як суб’єкти цивільного права.
Об’єкти цивільних прав. Особисті немайнові права фізичних осіб. Здійснення
суб’єктивних цивільних прав і виконання обов’язків: загальні положення. Підстави
виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин.
Правочини як підстави виникнення, зміни і припинення цивільних
правовідносин. Представництво і довіреність. Строки та терміни. Позовна давність у
цивільному праві. Захист цивільних прав. Відповідальність в цивільному праві.
Право власності: загальні положення. Право державної та комунальної власності.
Право приватної власності фізичних осіб. Право приватної власності юридичних осіб.
Право спільної власності. Захист права власності. Види засобів захисту права власності.

Речові права на чуже майно. Право інтелектуальної власності: загальні положення.
Авторське право. Суміжні права. Право промислової власності.
Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг.
Право інтелектуальної власності на наукове відкриття та комерційну таємницю.
Загальні положення про зобов'язання. Загальна характеристика правового
статусу сторін у зобов’язанні.
Виконання зобов'язань. Забезпечення виконання зобов'язань. Припинення
зобов’язань.
Цивільно-правовий договір. Зобов’язання з передачі майна у власність:
загальна характеристика. Договір купівлі-продажу. Договори поставки, контрактації
сільськогосподарської продукції, постачання енергетичними та іншими ресурсами
через приєднану мережу.
Договори міни, дарування, пожертви. Договори, ренти, довічного утримання
(догляду). Зобов’язання з передачі майна у користування. Договір найму (оренди).
Договір лізингу. Договір позички. Зобов’язання з виконання робіт. Договори підряду.
Зобов’язання з надання послуг. Договори доручення, комісії, зберігання, управління
майном. Транспортні договори (договори перевезення та транспортного
експедирування).
Зобов’язання з надання фінансових послуг. Договори позики, кредиту,
банківського вкладу, банківського рахунку, факторингу. Розрахунки. Зобов’язання зі
страхування. Загальні положення про обов’язкове страхування.
Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.
Договір комерційної концесії.
Зобов'язання із спільної діяльності. Зобов’язання з односторонніх дій.
Зобов’язання з відшкодування шкоди. Набуття, збереження майна без достатньої
правової підстави. Загальні положення про спадкування. Особливості спадкування
деяких видів майна. Особливості спадкування деяких видів майна. Спадкування за
заповітом та за законом. Реалізація спадкових прав. Охорона спадкового майна.
Оформлення спадкових прав. Спадковий договір.
Цивільне процесуальне право
Цивільне процесуальне право як галузь права. Принципи цивільного
процесуального права.
Цивільне судочинство та цивільні процесуальні правовідносини.
Сторони та треті особи у цивільному процесі.
Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право
захищати права, свободи та інтереси інших осіб та інші учасники цивільного процесу.
Інші учасники цивільного процесу.
Представництво у цивільному процесі.
Цивільна юрисдикція (підвідомчість). Підсудність цивільних справ.
Докази і доказування у цивільному процесі. Цивільні процесуальні строки.
Заходи процесуального примусу. Судові витрати. Судові виклики і повідомлення.

Позов. Відкриття провадження у справі. Провадження у справі до судового
розгляду. Судовий розгляд цивільних справ у суді першої інстанції. Заочний розгляд
цивільної справи.
Судові рішення. Наказне провадження.
Окреме провадження.
Апеляційне провадження. Касаційне провадження. Провадження у зв’язку з
нововиявленими обставинами.
Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних
справах та рішень інших органів (посадових осіб).
Відновлення втраченого провадження.
Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні.
Провадження у справах за участю іноземних осіб
Підсудність судам України цивільних справ у справах, за участю іноземних осіб
та виконання судових доручень іноземних судів і судів України за дорученнями до
іноземних осіб.
Кримінальне процесуальне право
Поняття, суть та завдання кримінального провадження. Засади кримінального
провадження. Суб’єкти кримінального провадження. Докази і доказування у
кримінальному провадженні. Заходи забезпечення кримінального провадження.
Загальні положення досудового розслідування. Слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі
(розшукові) дії. Оскарження рішень в кримінальному провадженні. Зупинення і
закінчення досудового розслідування. Підсудність. Підготовче провадження. Загальні
положення судового розгляду кримінальних справ.
Судовий розгляд кримінальних справ. Судові рішення. Виконання судових
рішень. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції. Провадження в суді
апеляційної інстанції. Провадження в суді касаційної інстанції. Провадження у
Верховному Суді України.
Провадження за нововиявленими обставинами. Кримінальне провадження на
підставі угод та щодо окремої категорії осіб. Кримінальне провадження щодо
неповнолітніх. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів
медичного характеру. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять
державну таємницю. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.
Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. Видача осіб,
які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).
Кримінальне провадження у порядку перейняття. Визнання та виконання вироків
судів іноземних держав та передача засуджених осіб.
Кримінальне право
Поняття, завдання та система кримінального права. Наука кримінального права.
Принципи кримінального права.
Закон про кримінальну відповідальність. Чинність закону про кримінальну
відповідальність у часі і просторі.
Поняття злочину. Класифікація злочинів. Кримінальна відповідальність та її
підстави.

Склад злочину. Об`єкт злочину та предмет злочину. Об`єктивна сторона
злочину.
Суб`єкт злочину. Суб`єктивна сторона злочину. Стадії вчинення злочину.
Співучасть у злочині. Причетність до злочину. Множинність злочинів.
Обставини, що виключають злочинність діяння.
Звільнення від кримінальної відповідальності. Поняття і мета покарання.
Система і види покарань. Призначення покарання. Звільнення від покарання та
його відбування. Судимість. Примусові заходи медичного характеру та примусове
лікування. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.
Основні питання загальної частини кримінального права іноземних держав.
Поняття Особливої частини кримінального права, її значення і система. Наукові
основи кваліфікації злочинів. Злочини проти основ національної безпеки.
Злочини проти життя та здоров’я особи. Злочини проти волі, честі та гідності
особи.
Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і
громадянина. Злочини проти власності.
Злочини у сфері господарської діяльності. Злочини проти довкілля.
Злочини проти громадської безпеки. Злочини проти безпеки виробництва.
Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
Злочини проти громадського порядку та моральності.
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів
або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення.
Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних
кордонів, забезпечення призову та мобілізації.
Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та об’єднань громадян.
Злочини

у

сфері

використання

електронно-обчислювальних

машин

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.
Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з
наданням публічних послуг. Злочини проти правосуддя.
Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові
злочини).
Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

