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1. Вимоги до рівня підготовки учасників вступного випробування
Учасник вступного випробування зі спеціальності 081 «Право» повинен
знати:
• права та свободи людини та громадянина, вміти їх реалізовувати у
різних сферах життєдіяльності;
• положення щодо ціннісних засад права та юриспруденції, приписів
професійної етики юриста;
• термінологічний апарат теорії держави і права та системи юридичних
наук відповідно до конкретних галузей права;
• основні чинники, що визначають розвиток держави і права, шляхи
взаємозв’язку державно-правових явищ з економікою, мораллю, релігією тощо;
• теоретичні та прикладні, аксіологічні та інструментальні компоненти
правового знання; його експертні, прогностичні та інші функції;
• основні положення, необхідні для оперативного вирішення проблемних
питань у галузях публічного та приватного права.
Учасник вступного випробування зі спеціальності 081 «Право» повинен
вміти:
• застосовувати Конституцію України як найважливіший акт прямої
юридичної дії;
• тлумачити та застосовувати окремі положення та закони у цілому, у
тому числі право ЄС;
• вільно орієнтуватися у чинному законодавстві, здійсняти пошук
законів та підзаконних нормативних актів, своєчасно реагувати на зміни у
чинному законодавстві та юридичній практиці;
• відрізняти злочини від правопорушень;
• давати правильну юридичну кваліфікацію і оцінку доказів у
конкретних правових ситуаціях;
• розробляти юридичні документи (установчі договори, статути,
положення, накази, угоди);
• організовувати претензійно-позовну роботу, представляти інтереси
підприємств, організацій у судах, інших органах під час розгляду правових
питань і спорів;
• мати практичні навички ведення переговорів при укладанні угод,
вирішенні спорів досудовим порядком, консультування з різноманітних
правових питань;
• узагальнювати практику застосування законодавства для аналізу його
ефективності та впливу на економічний стан і результати діяльності суб'єктів
господарювання;
• забезпечувати
роботу
з
виявлення
загроз
діяльності
підприємства, установи та організації та його персоналу, організовувати роботу
з протидії, локалізації протиправних та злочинних дій щодо посягання на
власність названих структур, проведенню службових розслідувань за фактами
таких дій.
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2. Програма фахового вступного випробування
Фахові вступні випробування включають перевірку знань, набутих у
професійно-технічному та вищому закладах освіти, з таких дисциплін
Теорія держави і права
Теорія держави і права в системі юридичних наук. Поняття й ознаки
держави. Поняття державного суверенітету. Теорії виникнення держави.
Типологія держав. Демократія і автократія як два типи державності. Федерація
як форма державного устрою: поняття, основні ознаки.
Поняття і основні функції держави. Правова держава та її основні ознаки.
Унітарна держава: поняття та основні ознаки. Президентська республіка:
основні ознаки. Визначення поняття «право». Поняття, структура та ознаки
норми права. Юридичні факти, їх класифікація. Застосування норм права.
Поняття законності та її гарантії. Тлумачення норм права: офіційне, аутентичне,
доктринальне. Підзаконні нормативні акти, їх види. Систематизація
нормативно-правових актів. Кодифікація. Закон. Основні правові ознаки закону.
Право в системі соціальних норм суспільства. Поняття та елементи
правовідносин. Поняття і структура правопорушення. Види правопорушень.
Поняття та види юридичної відповідальності. Поняття правоздатності і
дієздатності.
Конституційне право
Поняття, предмет та метод конституційного права України як галузі
права. Джерела конституційного права України. Юридичні властивості
Конституції України. Характеристика форми української держави.
Конституційно-правовий статус об’єднань громадян в Україні.
Поняття та принципи конституційно-правового статусу людини і
громадянина в Україні. Поняття та принципи громадянства України. Набуття
громадянства України. Припинення громадянства України. Конституційноправовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні.
Поняття та види конституційних прав та свобод людини і громадянина.
Конституційні обов’язки людини і громадянина в України. Гарантії прав та
свобод людини і громадянина: поняття, види.
Поняття та види виборів в Україні. Види виборчих систем та їх
застосування в Україні. Поняття, види та порядок проведення референдумів в
Україні.
Місце і роль Верховної Ради України в системі органів державної влади:
ознаки, склад, порядок формування, строки повноважень, дострокове
припинення повноважень парламенту України. Повноваження Верховної Ради
України. Правова природа, місце та роль інституту глави держави в правовій
системі України. Повноваження Президента України. Склад та порядок
формування Кабінету Міністрів України. Припинення повноважень Кабінету
Міністрів України. Повноваження Кабінету Міністрів України. Поняття та
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система центральних органів виконавчої влади в Україні. Система, порядок
формування та повноваження місцевих органів виконавчої влади в України.
Конституційні засади здійснення правосуддя в Україні. Місце
Конституційного Суду України, порядок формування та структура КСУ.
Повноваження Конституційного Суду України. Нормативно-правові засади
діяльності Вищої ради правосуддя.
Поняття, принципи (засади) та система територіального устрою України.
Автономна Республіка Крим як територіальна автономія у складі України:
поняття, ознаки. Поняття та юридична природа місцевого самоврядування в
Україні. Питання децентралізації. Об’єднані територіальні громади: міська,
селищна, сільська. Сільський, селищний та міський голова: порядок обрання,
повноваження, підстави дострокового припинення повноважень.
Адміністративне право України
Державне управління: поняття, ознаки, функції. Адміністративне право:
поняття, предмет, метод. Поняття, властивості та підстави виникнення
адміністративно-правових відносин. Адміністративно-правовий статус громадян
України. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.
Поняття та основні принципи державної служби. Вимоги щодо вступу на
державну службу. Орган виконавчої влади: поняття, ознаки, види.
Система органів виконавчої влади. Повноваження Президента України
щодо виконавчої влади. Правовий статус центральних органів виконавчої влади.
Форми управлінської діяльності: поняття, класифікація. Акт управління:
поняття, основні ознаки, види. Адміністративний договір: поняття ознаки.
Методи управління: поняття, ознаки, види. Заходи адміністративного
примусу та їх класифікація. Поняття та ознаки адміністративної
відповідальності. Адміністративне правопорушення: поняття, ознаки.
Юридичний склад адміністративного правопорушення: поняття, елементи.
Характеристика адміністративних стягнень. Контроль за законністю в
державному управлінні та його види. Нагляд за законністю в державному
управлінні та його види.
Поняття, загальні та особливі ознаки адміністративного процесу.
Принципи адміністративного процесу. Провадження в справах про
адміністративні правопорушення: поняття, ознаки, суб’єкти. Державна
реєстрація нормативних актів органів виконавчої влади. Реєстрація громадських
об’єднань. Управління адміністративно-політичною сферою: поняття,
особливості.
Національна поліція України: поняття, система та функції. Система
органів управління юстицією. Основи організації системи освіти. Органи
управління освітою. Поняття та особливості міжгалузевого управління.
Трудове право
Загальна характеристика Кодексу законів про працю України. Поняття,
сторони, умови та зміст трудового договору. Сутність та особливість трудових
правовідносин. Сутність, зміст та порядок укладення колективного договору.
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Умови і порядок прийняття на роботу. Порядок укладання трудового
договору та його зміст. Порядок та підстави припинення трудового договору з
ініціативи працівника. Порядок та підстави припинення трудового договору з
ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Робочий час і його види.
Тривалість робочого часу. Поняття і тривалість скороченого та неповного
робочого часу. Поняття, види і тривалість часу відпочинку. Особливості видів
та тривалості робочого часу і часу відпочинку неповнолітніх.
Поняття, зміст та методи забезпечення трудової дисципліни. Поняття та
зміст правил внутрішньої трудової дисципліни. Класифікація актів, що
регулюють внутрішній трудовий розпорядок. Поняття, види та підстави
застосування дисциплінарних стягнень. Порядок, терміни та процедура
накладання (зняття) дисциплінарних стягнень. Поняття прогулу та зміст
відповідальності, що наступає за прогул. Відповідальність за прихід на роботу в
нетверезому стані. Ознаки, які свідчать, що особа знаходиться в нетверезому
стані. Види та підстави застосування матеріальної відповідальності працівників
за шкоду, заподіяну з їх вини підприємству. Поняття та порядок розгляду
індивідуальних трудових спорів.
Кримінальне право
Загальна частина. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів.
Поняття, підстава, межі та форми реалізації кримінальної відповідальності.
Чинність законодавства про кримінальну відповідальність в часі, просторі і по
колу осіб.
Поняття складу злочину. Елементи та ознаки складу злочину. Поняття,
форми та види вини. Стадії вчинення злочину: поняття, види, кримінальноправова характеристика. Поняття, ознаки та форми співучасті у злочині. Види
співучасників злочину. Поняття та види причетності до злочину. Множинність
злочинів та її форми. Необхідна оборона та умови її правомірності.
Перевищення меж необхідної оборони. Крайня необхідність та її відмежування
від необхідної оборони.
Поняття, ознаки та мета покарання. Система покарань за законодавством
про кримінальну відповідальність України. Основні покарання, їх види та
характеристика. Додаткові покарання, їх види та характеристика. Покарання, що
можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові. Загальні засади
призначення покарання. Призначення покарання за сукупністю злочинів і за
сукупністю вироків. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено
законом. Кримінально-правова характеристика довічного позбавлення волі.
Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Звільнення від
кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.
Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності
виконання обвинувального вироку. Поняття та види звільнення від
кримінальної відповідальності. Поняття судимості та строки її погашення.
Особлива частина. Кримінально-правова характеристика державної
зради. Кримінально-правова характеристика шпигунства. Кримінально-правова
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характеристика посягання на життя державного чи громадського діяча.
Кримінально-правова характеристика диверсії.
Кримінально-правова характеристика бандитизму. Поняття і види
злочинів проти власності. Відмежування крадіжки, грабежу і розбою за
способами вчинення, за об’єктом злочину та за особливістю конструкції
об’єктивної сторони складу злочину.
Поняття та види вбивства. Кримінально-правова характеристика умисного
вбивства при обтяжуючих обставинах. Кримінально-правова характеристика
умисних вбивств при пом’якшуючих обставинах. Поняття та види злочинів
проти волі, честі та гідності особи. Юридичний аналіз складу злочину
„зґвалтування”. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати
податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Кримінально-правова
характеристика обману покупців та замовників.
Кримінально-правова характеристика зловживання владою або
службовим становищем. Кримінально-правова характеристика перевищення
влади або службових повноважень. Кримінально-правова характеристика
хабарництва. Кримінально-правова характеристика притягнення завідомо
невинного
до
кримінальної
відповідальності.
Кримінально-правова
характеристика контрабанди. Кримінально-правова характеристика хуліганства.
Кримінально-правова характеристика незаконного заволодіння транспортним
засобом. Кримінально-правова характеристика незаконного виробництва,
придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів. Кримінально-правова характеристика
шахрайства з фінансовими ресурсами. Кримінально-правова характеристика
службового підроблення. Кримінально-правова характеристика службової
недбалості.
Кримінально-правова
характеристика
незаконного
полювання.
Кримінально-правова характеристика незаконного зайняття рибним, звіриним
або іншим водним добувним промислом. Кримінально-правова характеристика
втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Кримінально-правова
характеристика умисного знищення чи пошкодження майна. Кримінальноправова характеристика привласнення, розтрати майна або заволодіння ним
шляхом
зловживання
службовим
становищем.
Кримінально-правова
характеристика вимагання. Кримінально-правова характеристика заподіяння
майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Кримінальноправова
характеристика
умисного
вбивства.
Кримінально-правова
характеристика погрози вбивством. Кримінально-правова характеристика
доведення до самогубства. Кримінально-правова характеристика зараження
вірусом імунодефіциту людини. Кримінально-правова характеристика
зараження венеричною чи іншою невиліковною хворобою. Кримінальноправова характеристика незаконного проведення аборту. Кримінально-правова
характеристика торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини.
Кримінально-правова характеристика перешкоджання здійсненню
виборчого права. Кримінально-правова характеристика порушення таємниці
голосування. Кримінально-правова характеристика грубого порушення
7

законодавства про працю. Кримінально-правова характеристика порушення
вимог законодавства про охорону праці. Кримінально-правова характеристика
порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю.
Кримінально-правова характеристика фіктивного підприємництва.
Кримінально-правова характеристика погрози або насильства щодо судді,
народного засідателя чи присяжного. Кримінально-правова характеристика
втручання в діяльність судових органів. Кримінально-правова характеристика
завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину. Кримінальноправова характеристика завідомо неправдивого показання. Кримінальноправова характеристика закликів до вчинення дій, що загрожують громадському
порядку. Кримінально-правова характеристика створення не передбачених
законом воєнізованих або збройних формувань. Кримінально-правова
характеристика посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного
у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя. Кримінальноправова характеристика самоправства. Кримінально-правова характеристика
порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, що
керують транспортними засобами. Кримінально-правова характеристика
постановлення суддею (суддями) завідомо неправдивого вироку, рішення,
ухвали або постанови. Поняття та види військових злочинів. Кримінальноправова характеристика придбання, отримання, зберігання чи збуту майна,
одержаного злочинним шляхом.
Кримінальне процесуальне право
Загальна частина. Поняття, завдання та зміст кримінального процесу.
Поняття стадій кримінального процесу та їх система. Кримінальнопроцесуальна форма, функції, правовідносини. Поняття, суть і завдання
кримінально-процесуального закону. Дія кримінально-процесуального закону
в просторі, часі та щодо осіб. Кримінально-процесуальна норма.
Поняття, значення і система засад (принципів) кримінального процесу.
Класифікація засад (принципів) кримінального процесу. Характеристика
окремих принципів (засад) кримінального процесу. Поняття і класифікація
учасників кримінального процесу. Посадові особи, які ведуть та
безпосередньо здійснюють кримінально-процесуальне провадження. Особи,
які мають та обстоюють у кримінальному процесі власні інтереси. Особи, які
захищають та представляють інтереси інших осіб. Особи, які сприяють
кримінальному процесу і здійсненню правосуддя
Поняття кримінально-процесуального доказування та його значення.
Предмет доказування. Класифікація доказів та їх джерел. Способи збирання,
перевірки й оцінки доказів та їх процесуальних джерел. Особливості процесу
доказування на окремих стадіях кримінального судочинства.
Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному процесі.
Строки провадження слідчих і процесуальних дій та порядок їх обчислення.
Продовження строків досудового слідства. Поняття і склад судових витрат.
Процесуальний порядок відшкодування судових витрат
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Форми фіксування кримінального провадження. Протокол. Додатки до
протоколів. Підготовка протоколу та додатка. Застосування технічних засобів
фіксування кримінального провадження. Журнал судового засідання. Реєстр
матеріалів досудового розслідування. Процесуальні рішення.
Поняття, підстави і мета заходів забезпечення кримінального
провадження. Види заходів забезпечення кримінального провадження.
Процесуальний порядок обрання, зміни і скасування заходів забезпечення
кримінального провадження.
Особлива частина. Поняття, значення і завдання досудового слідства.
Форми розслідування кримінальних справ. Поняття і характеристика основних
положень досудового слідства. Поняття і сутність слідчих (розшукових) дій.
Загальна характеристика слідчих (розшукових) дій. Поняття і сутність
негласних слідчих (розшукових) дій. Загальна характеристика негласних
слідчих (розшукових) дій. Поняття і підстави повідомлення про підозру.
Процесуальне оформлення повідомлення про підозру. Пред'явлення
обвинувачення. Допит обвинуваченого. Притягнення як обвинувачених
окремих посадових осіб. Зміна і доповнення обвинувачення. Оскарження
рішень слідчого та прокурора про притягнення особи як обвинуваченого.
Поняття, підстави та процесуальний порядок закінчення досудового
розслідування. Підстави, форми та процесуальний порядок продовження
строку досудового розслідування. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності
органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового
розслідування. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового
розслідування. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора.
Загальні положення досудового розслідування кримінальних проступків.
Слідчі (розшукові) дії під час досудового розслідування кримінальних
проступків. Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних
проступків. Клопотання прокурора про розгляд обвинувального акта у
спрощеному провадженні
Підготовча частина судового засідання. Вирішення питань, пов’язаних з
підготовкою до судового розгляду. Закінчення підготовчого провадження і
призначення судового розгляду. Матеріали кримінального провадження
(кримінальна справа) та право на ознайомлення з ними.
Строки і загальний порядок судового розгляду. Незмінність складу суду.
Запасний суддя. Головуючий у судовому засіданні. Безперервність судового
розгляду. Наслідки неприбуття учасників судового розгляду. Обов’язки
присутніх у залі судового засідання. Застосування заходів забезпечення
кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час
судового провадження. Межі судового розгляду.
Процедура судового розгляду. Відкриття судового засідання. Оголошення
складу суду і роз’яснення права відводу. Початок судового розгляду.
Роз’яснення обвинуваченому суті обвинувачення. Визначення обсягу доказів,
що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження. Розгляд судом
клопотань учасників судового провадження. Судове слідство. Судові дебати та
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останнє слово підсудного. Питання, що вирішуються судом при ухваленні
вироку.
Види судових рішень. Законність, обґрунтованість і вмотивованість
судового рішення. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма. Зміст ухвали.
Види вироків. Зміст вироку. Проголошення судового рішення. Порядок
провадження в суді присяжних. Виклик присяжних. Права і обов’язки
присяжного. Відбір присяжних у суді. Приведення присяжних до присяги.
Усунення присяжного. Порядок наради і голосування в суді присяжних.
Суть, завдання та основні риси апеляційного провадження. Суб'єкти,
процесуальний порядок і строки розгляду в суді кримінальних справ у
апеляційному провадженні. Перевірка вироків і постанов про застосування чи
незастосування примусових заходів виховного і медичного характеру,
ухвалених місцевими судами.
Порядок постановлення ухвали, вироку,
постанови апеляційного суду.
Звернення до виконання ухвали, вироку,
постанови апеляційного суду.
Судові рішення, які можуть бути перевірені в касаційному порядку, та
особливості їх розгляду. Особливості розгляду касаційних скарг і подань на
судові рішення, які набрали законної сили. Обов'язковість звернення до
виконання рішень, які приймає суд касаційної інстанції.
Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими
обставинами. Право подати заяву про перегляд судового рішення за
нововиявленими обставинами. Строк звернення про перегляд судового рішення
за нововиявленими обставинами. Відкриття кримінального провадження за
нововиявленими обставинами. Порядок здійснення перегляду судового рішення
за нововиявленими обставинами. Судове рішення за наслідками кримінального
провадження за нововиявленими обставинами.
Набрання судовим рішенням законної сили. Наслідки набрання законної
сили судовим рішенням. Порядок виконання судових рішень у кримінальному
провадженні. Звернення судового рішення до виконання. Відстрочка виконання
вироку. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків. Питання,
які вирішуються судом після виконання вироку.
Кримінальне провадження на підставі угод. Кримінальне провадження у
формі приватного обвинувачення. Кримінальне провадження щодо окремої
категорії осіб. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять
державну таємницю. Кримінальне провадження на території дипломатичних
представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи
річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з
розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту,
розташованого в Україні.
Особливості провадження у кримінальних справах про злочини
неповнолітніх. Предмет доказування у справах про злочини неповнолітніх.
Особливості провадження досудового і судового слідства у справах про
злочини неповнолітніх.
Поняття примусових заходів медичного характеру та їх види.
Процесуальний порядок провадження досудового слідства в справах про
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діяння неосудних або обмежено осудних осіб. Особливості судового розгляду
справ про застосування примусових заходів медичного характеру.
Загальні засади міжнародного співробітництва. Міжнародна правова
допомога при проведенні процесуальних дій. Видача осіб, які вчинили
кримінальне правопорушення (екстрадиція). Кримінальне провадження у
порядку перейняття. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та
передача засуджених осіб
Цивільне право
Цивільне право як галузь права: поняття, предмет, метод, функції та
принципи. Цивільне законодавство: поняття та система. Дія цивільного
законодавства в просторі, часі та за колом осіб.
Цивільні правовідносини: поняття та види. Елементи цивільних
правовідносин. Обмеження дієздатності фізичної особи. Недієздатність фізичної
особи. Особливості правового статусу фізичної особи-підприємця. Поняття та
ознаки юридичної особи. Види юридичних осіб за цивільним законодавством
України. Правосуб’єктність юридичної особи. Органи юридичної особи.
Представництва та філії. Виникнення (створення) юридичної особи.
Припинення юридичної особи. Держава, територіальні громади та інші
публічно-правові утворення як учасники цивільно-правових відносин.
Речі як об’єкти цивільно-правових відносин. Класифікація речей. Поняття
майна. Цінні папери та гроші як об’єкти цивільно-правових відносин: поняття,
ознаки, види. Результати робіт та послуги як об’єкти цивільно-правових
відносин.
Юридичний факт як підстава виникнення, зміни та припинення цивільноправових відносин: поняття та види. Юридичний склад. Правочин як підстава
виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин. Види правочинів.
Умови дійсності правочинів.
Форма правочину та наслідки її недотримання. Недійсність правочинів:
поняття, види та правові наслідки. Нікчемні та оспорювані правочини. Поняття,
способи, принципи, та межі здійснення цивільних прав і виконання цивільних
обов’язків. Представництво в цивільному праві. Поняття та зміст права на
захист цивільних прав. Самозахист цивільних прав. Способи захисту цивільних
прав.
Поняття, функції та види цивільно-правової відповідальності. Підстави та
умови цивільно-правової відповідальності. Принцип повноти відшкодування
завданої шкоди. Збільшення та зменшення розміру відшкодування шкоди в
цивільному праві. Строки та терміни існування та здійснення суб’єктивних
цивільних прав. Позовна давність в цивільному праві. Особисті немайнові права
фізичних осіб.
Поняття власності та права власності. Зміст права власності. Підстави та
способи виникнення права власності. Підстави та способи припинення права
власності. Поняття, підстави виникнення та види спільної власності. Поняття та
види обмежених речових прав. Цивільно-правовий захист речових прав.
Поняття, функції та джерела авторського права. Об’єкти та суб’єкти
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авторського права. Поняття, види, об’єкти, суб’єкти та зміст суміжних прав.
Право на винахід, корисну модель та промисловий зразок. Поняття та умови
патентоздатності. Поняття та види прав на засоби індивідуалізації товарів, робіт
і послуг та їх виробників.
Поняття та зміст зобов’язання в цивільному праві. Підстави виникнення
та припинення зобов’язань в цивільному праві. Суб’єкти зобов’язання в
цивільному праві. Множинність у зобов’язаннях. Уступка вимоги та перевід
боргу у зобов’язаннях. Поняття, принципи та умови виконання зобов’язання.
Поняття та значення цивільно-правового договору. Система цивільно-правових
договорів. Зміст та форма цивільно-правового договору. Укладення, зміна та
припинення договору.
Договір купівлі-продажу: поняття, юридичні ознаки, сторони, форма та
істотні умови. Права покупця у разі придбання речі неналежної якості за
договором купівлі-продажу. Роздрібна купівля-продаж. Поняття, юридичні
ознаки, сторони та істотні умови договору поставки. Договір дарування.
Пожертва. Договір ренти. Договір довічного утримання.
Договір найму (оренди): поняття, юридичні ознаки, сторони, істотні
умови та форма. Права та обов’язки сторін за договором найму (оренди).
Договір прокату. Поняття та види лізингу.
Поняття, юридичні ознаки, сторони, істотні умови та форма договору
перевезення вантажу. Права та обов’язки сторін за договором перевезення
вантажу. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, псування та
пошкодження вантажу.
Страхування: поняття, суб’єкти та об’єкти. Основні страхові поняття.
Форми та види страхування. Договір страхування: поняття, юридичні ознаки,
істотні умови, форма та зміст. Підстави відмови страховика від здійснення
страхової виплати.
Договір зберігання поняття, юридичні ознаки, сторони та істотні умови.
Права та обов’язки сторін за договором зберігання. Спеціальні види зберігання.
Договір доручення: поняття, юридичні ознаки, сторони, істотні умови,
форма та зміст.
Договір комісії: поняття, юридичні ознаки, сторони, предмет, форма та
зміст.
Договір підряду: поняття, юридичні ознаки, сторони, істотні умови, форма
та зміст. Договір будівельного підряду.
Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Види
ліцензій. Ліцензійний договір: поняття, юридичні ознаки, сторони, істотні
умови, форма та зміст. Договір комерційної концесії: поняття, юридичні ознаки,
сторони, істотні умови, форма та зміст. Договір комерційної субконцесії.
Особливості договору простого товариства. Припинення договору
простого товариства.
Поняття, елементи та зміст договору позики. Поняття, елементи та зміст
кредитного договору. Поняття, елементи та зміст договору банківського вкладу.
Поняття, елементи та зміст договору банківського рахунку. Основні форми
безготівкових розрахунків.
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Поняття та підстави виникнення зобов’язань із відшкодування шкоди.
Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім
працівником чи іншою особою. Відшкодування шкоди, завданої незаконними
діями чи бездіяльністю органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та
суду. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.
Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я
фізичної особи. Відшкодування моральної шкоди.
Поняття та види спадкування. Склад спадщини. Відкриття спадщини. Час
та місце відкриття спадщини. Спадкування за законом: поняття та особливості.
Спадкування за заповітом: поняття та види заповітів. Скасування та зміна
заповіту. Здійснення права на спадщину: способи та строк прийняття спадщини,
наслідки пропущення строку, право на відмову від спадщини, відумерлість
спадщини, охорона спадкового майна.
Цивільне процесуальне право
Поняття цивільного процесуального права, його предмет, метод і система.
Співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права
України.
Поняття принципів цивільного процесуального права та їх значення.
Принципи закріплені Конституцією України. Принципи закріплені
законодавством про цивільне судочинство.
Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація.
Особи, які беруть участь у справі: їх поняття, склад та правовий статус. Особи,
які є іншими учасниками цивільного процесу: їх поняття, склад та правовий
статус.
Види підсудності та їх характеристика. Правила про підсудність. Поняття
сторін в цивільному процесі і їх процесуальні права і обов’язки. Поняття третіх
осіб. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги. Треті особи, які не
заявляють самостійних вимог. Цивільне процесуальне представництво. Види
представництва.
Поняття і види витрат у цивільному процесі, їх значення.
Поняття і мета доказування в цивільному процесі. Поняття доказів у
цивільній справі. Поняття предмету доказування. Обставини, які не підлягають
доказуванню. Види засобів доказування. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх
представників. Показання свідків. Письмові докази. Речові докази. Експертиза
та висновок експерта.
Поняття позову, його елементи, види позовів. Позовна заява.
Забезпечення позову. Відкриття провадження як стадія цивільного процесу.
Процесуальний порядок.
Підготовка справи до судового розгляду як стадія цивільного процесу.
Попереднє судове засідання. Поняття і значення стадії судового розгляду
цивільних справ. Судове засідання – процесуальна форма судового розгляду.
Поняття і форми судових рішень. Суть і значення стадії апеляційного
оскарження рішення суду першої інстанції. Суб’єкти права апеляційного
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оскарження. Право касаційного оскарження та його строк. Підстави касаційного
оскарження. Касаційна скарга.
Перегляд судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами як
різновид касаційного провадження. Суть і значення перегляду у зв’язку з
нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов, що набрали законної
сили. Звернення судових рішень до виконання.
Земельне право України
Поняття, предмет, метод, принципи земельного права. Система
земельного права. Співвідношення земельного права з іншими галузями права.
Джерела земельного права. Земельна реформа в Україні. Поняття, структура,
види земельних правовідносин. Суб'єкти права власності на землю. Поняття і
зміст права власності на землю. Право власності на землю юридичних осіб.
Спільна власність на землю. Порядок та форми передачі земель у приватну
власність. Придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод.
Земельні торги. Право оренди земельної ділянки. Порядок встановлення та дія
земельного сервітуту.
Система органів управління земельним фондом. Моніторинг земель.
Поняття та завдання охорони земель. Поняття, види земельних спорів та
порядок їх вирішення. Загальна характеристика юридичної відповідальності за
порушення земельного законодавства.
Поняття та склад земель
сільськогосподарського призначення. Правовий режим земель житлової і
громадської забудови. Особливості правового режиму земель водного фонду.
Встановлення та зміна цільового призначення земель. Право власності на землю
територіальних громад. Право власності на землю держави. Обмеження прав на
земельну ділянку. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок.
Підстави примусового припинення права власності на землю. Плата за землю.
Господарське право України; господарсько-процесуальне право
України
Поняття та види господарської діяльності. Поняття та ознаки
некомерційної діяльності. Господарські правовідносини: поняття, ознаки, види.
Правовий режим ліцензування господарської діяльності. Правовий режим
патентування
господарської
діяльності.
Учасники
господарських
правовідносин. Суб’єкти господарських правовідносин. Поняття, види. Порядок
створення підприємств. Державна реєстрація та перереєстрація, скасування
державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності Поняття, способи та
підстави припинення суб’єктів господарювання. Правове становище казенного
підприємства. Поняття та види господарських товариств. Майно і майнові права
в господарському товаристві. Правовий режим дивідендів. Порядок створення
акціонерного товариства. Правове становище акціонерів. Управління
акціонерним товариством. Господарські об’єднання: поняття, види, правове
становище. Поняття і правове становище промислово-фінансових груп.
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Право власності на засоби виробництва: поняття, форми і види. Правовий
режим і структура майна підприємства. Право власності, право господарського
відання, право оперативного управління: взаємозв’язок понять та їх відмінність.
Господарський договір: поняття, ознаки, функції. Класифікація господарських
договорів. Поняття та підстави відповідальності в господарському праві. Види
господарсько-правової відповідальності. Поняття, ознаки та суб’єкти
банкрутства. Стадії провадження у справах про банкрутство. Судові процедури,
що застосовуються у процесі провадження в справах про банкрутство.
Види порушень та форми відповідальності за порушення законодавства
про захист економічної конкуренції. Поняття і принципи приватизації, прядок
приватизації державного майна. Способи приватизації. Угоди приватизації.
Поняття та види бірж. Правове становище товарної та фондової бірж. Поняття
та правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. Спеціальні правила
здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Поняття, види і форми здійснення
іноземних інвестицій. Правове становище підприємства з іноземними
інвестиціями. Гарантії захисту прав іноземних інвесторів. Поняття і види
спеціальних (вільних) економічних зон. Порядок створення і ліквідації
спеціальних (вільних) економічних зон.
Історія формування і розвитку господарського процесу. Принципи
господарського судочинства. Правова природа господарських судів та їх місце у
судовій системі України. Досудове врегулювання господарських спорів. Позов у
господарському процесі. Вирішення господарських спорів у першій інстанції.
Перегляд судових рішень в апеляційному порядку. Перегляд судових рішень в
касаційному порядку. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського
суду за ново виявленими обставинами. Виконання рішення, ухвали, постанови
господарського суду.
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4. Порядок організації та оцінювання конкурсного відбору
4.1. При організації конкурсного відбору фахова атестаційна комісія
юридичного факультету керується Правилами прийому та Положенням про
Приймальну комісію. Всі вступні випробування відбуваються у вигляді
тестування. Програми та форми вступних іспитів є єдиними для всіх осіб, що
беруть участь в конкурсі, незалежно від того, в якому навчальному закладі та
коли вони здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі
якого здійснюється вступ.
4.2. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в
порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тесту
ухвалюється рішенням атестаційної комісії, про що складається відповідний
протокол, який передається до приймальної комісії.
4.3. Тестування проводиться згідно з розкладом вступних випробувань, які
передаються до приймальної комісії.
4.4. Для проведення тестування головами атестаційних комісій попередньо
готуються переліки питань відповідно до «Програми додаткового фахового
вступного випробування». Програма додаткового фахового вступного
випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на інформаційних
стендах структурного підрозділу університету.
4.5. На тестування вступник з’являється з паспортом, при пред’явленні
якого він отримує тестове завдання.
4.6. Тест містить 14 питань різного ступеня складності, а саме: завдання
малої складності - 5 тестових завдань; завдання середньої складності - 5
тестових завдань; завдання підвищеної складності - 4 тестових завдання.
Результати тестування оцінюються за двобальною шкалою: «зараховано»
або «не зараховано».
Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до
відомості і підтверджується підписами членів комісії.
Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів
до 17.00 години
5. Критерії оцінювання виконання фахового вступного випробування
При розробці критеріїв оцінки за основу взяті правильність й повнота
виконання тесту. Крім цього враховується здатність студента диференціювати,
інтегрувати та уніфікувати знання та виконувати завдання логічно, послідовно
та акуратно.
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Система балів фахового вступного випробування
Найменування
Вид завдання
Оцінка
частини завдання
0 балів
Завдання малої
1 бал
складності
Тестове
завдання
Максимальна кількість балів за
завдання малої складності
Тестове завдання
Завдання
середньої
0 балів 0,5
складності
балів
1 бал 1,5
балів
Максимальна кількість балів за
завдання середньої складності
Тестове завдання 0 балів
Завдання
підвищеної
складності
0,1-0,5 балів

Критерії оцінювання
Неправильна відповідь.
Правильна ві дповідь.
4 бали
Неправильна відповідь.
Частково правильна
відповідь.
Частково правильна відповідь
Правильна ві дповідь
6 балів

Неправильна відповідь
Частково правильна, з
незначними помилками
виконано 30% завдання

0,51-1,0
балів
Частково правильна відповідь
з незначними помилками
виконано 50% завдання
1,1-1,5
балів
Частково правильна відповідь
з незначними помилками
виконано 75% завдання
1,6-2.0 балів Правильна відповідь

Максимальна кількість балів за
завдання підвищеної складності
Максимальна оцінка за виконання
тесту

2 бали
12 балів
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