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ВСТУП 

 

Мета проведення вступного фахового випробування на освітньо-

кваліфікаційний рівень магістра у галузі знань «081 – Право» спеціальності 

«Право» полягає у перевірці професійних компетенцій, отриманих вступниками 

в процесі навчання на освітньому рівні «бакалавр». 

 

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного 

засвоєння освітньо-професійної програми магістра вступники повинні мати 

вищу освіту (ступінь бакалавра) за однойменною спеціальністю та здібності до 

оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі фундаментальних та 

галузевих правових наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною 

мовою. 

 

Характеристика змісту програми. Структура програми відповідає 

освітньо-кваліфікаційній характеристиці бакалавра спеціальності «Право» і 

побудована за модульною системою. 

 

Програма спрямована на виявлення рівня теоретичних знань та практичних 

умінь і навичок, достатніх для успішного самостійного виконання професійних 

обов’язків за спеціальністю «Право», а також ступеня підготовленості 

бакалавра до продовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої 

освіти. 

 

Програма побудована за модульним принципом, що надає можливість 

належної підготовки вступника до вступного випробування шляхом 

систематизації знань, здобутих під час навчання на освітньому рівні «Бакалавр» 

за фундаментальними та основними галузевими правовими науками. 

Змістовно модулі побудовані за напрямами наукових спеціальностей з 

юридичних наук і поєднують, як правило, споріднені чи органічно пов’язані 

навчальні дисципліни (науки). 

 

Порядок проведення вступного випробування у формі іспиту визначається 

Положенням про приймальну комісію ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». 
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ПРОГРАМА 

 

МОДУЛЬ 1. Теорія права і конституційне право України 

 

ТЕОРІЯ ПРАВА 

 

Сутність і соціальне призначення права. Право як історичне явище. 

Причини, які сприяли виникненню права. Поняття та класифікація соціальних 

норм. 

Загальне вчення про право. Поняття і ознаки права. Принципи права, їх 

загальна характеристика. Поняття та класифікація функцій права. Соціальна 

цінність та призначення права. Сутність та значення юридичного права. Норми 

звичаї і норми права, їх співвідношення. Корпоративні норми і норми права, їх 

відмінності. Право, економіка, політика: їх взаємозв'язок і взаємовплив.  

Поняття джерела (форми) права. Види і загальна характеристика джерел 

(форм) права. Правовий звичай, як санкціонований звичай права. Нормативно-

правовий акт. Правовий прецедент - як акт документ, який містить нові норми 

права. Нормативно - правовий договір. Правова доктрина. Правовий прецедент 

як джерело права. 

Система права: поняття та її елементи. Предмет і метод правового 

регулювання. Структурні елементи системи права: правова норма, інститут 

права, підгалузь права, галузь права. Загальна характеристика основних галузей 

права України. Матеріальне та процесуальне право. Публічне та приватне 

право: загальне поняття та види. Система права і система законодавства: 

співвідношення і взаємозв'язок. Систематизація нормативно-правових актів 

(законодавства): поняття та основні види. Кодифікація, консолідація та 

інкорпорація нормативно-правових актів. 

Норми права в системі соціального регулювання. Місце норм права в 

системі соціальних норм. Поняття та ознаки правової норми. Структура норми 

права. Загальна характеристика гіпотези, як структурного елементу норми 

права. Особливості диспозитивної частини норми права. Санкція як елемент 

норми права.  

Нормативно-правовий акт: поняття, види. Поняття правового акту, його 

ознаки. Класифікація нормативно-правових актів за різними критеріями. 

Порівняльна характеристика нормативно-правових актів та інших правових 

актів. Види нормативно-правових актів. Поняття, ознаки закону та їх види. 

Конституція - основний закон держави. Підзаконні нормативно-правові акти: 

поняття, види, особливості їх природи і змісту. 

Поняття, сутність, принципи, ознаки та види правотворчості. Форми участі 

держави в правотворчості. Законодавчий процес, його особливості.  

Поняття та основні ознаки правових відносин. Склад правовідносин. 

Суб'єкти правовідносин. Об'єкти правовідносин, їх класифікація. Поняття та 

значення юридичного та фактичного змісту. Класифікація правовідносин. 

Юридичні факти та їх класифікація. 

Поняття та форми реалізації права. Правозастосування як особлива форма 

реалізації права. Основні ознаки застосування права. Акти застосування норм 
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права, їх класифікація. Прогалини в праві, причини їх виникнення та способи 

усунення. Аналогія закону і аналогія права. 

Тлумачення правових норм: поняття, суть та необхідність. Способи 

(методи) тлумачення норм права. Види тлумачення норм права 

Загальна характеристика та ознаки правопорушення. Правопорушення: 

поняття, склад, види. Юридична відповідальність: поняття, природа, сутність та 

види. Принципи, функції, цілі та завдання юридичної відповідальності.  

Поняття та зміст законності. Принципи законності. Цілі та гарантії 

законності, їх поняття і види. Правопорядок як результат функціонування права 

і законності.  

Правосвідомість як особлива форма суспільної свідомості. Поняття, зміст 

та основні риси правової свідомості. Структура правової свідомості, її 

елементи: правова ідеологія, правова психологія, правова поведінка. Види 

правової свідомості: за суб'єктами (індивідуальна, групова, класова тощо), за 

характером відображення правової дійсності (наукова, практична, буденна). 

Професійна правосвідомість юриста. Вплив правосвідомості на законотворчу та 

правозастосовчу діяльність. Правова культура: сутність та основні риси, форми 

прояву в суспільстві. Функції правової культури, їх характеристика. Правова 

культура суспільства: поняття, склад.  

Правові системи сучасності: поняття та класифікація. Романо-германський 

тип правової системи. Поняття англо-американського правого типу правової 

системи. Мусульманське право. 

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

 

Конституційне право - галузь національного права України. Предмет 

конституційного права. Конституційні норми і конституційні відносини. 

Джерела конституційного права. Місце конституційного права у правовій 

системі України. 

Наука конституційного права. Поняття і предмет науки конституційного 

права. Функції науки конституційного права. Методологія науки 

конституційного права. Джерела науки конституційного права. 

Конституція України. Поняття та суть Конституції. Становлення 

Конституції України. Поняття та суть конституційного ладу України. 

Визначальні риси конституційного ладу України. Конституційні основи 

громадянського суспільства. 

Правовий статус людини і громадянина в Україні Поняття і структура 

правового статусу особи. Види правового статусу особи. Принципи правового 

статусу людини і громадянина. Громадянство: поняття громадянства і види 

громадянського стану особи. Громадянство України, підстави його набуття і 

припинення. Фундаментальні (конституційні) права, свободи і обов'язки 

людини і громадянина в Україні. Юридичні гарантії прав і свобод. 

Виборча система України. Конституційні форми народовладдя в Україні. 

Форми безпосереднього народовладдя. Вибори як форма народного 

волевиявлення. Види виборів і виборчих систем. Основні принципи і стадії 

виборів. Поняття і види референдумів. Основні принципи і стадії проведення 
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референдумів.  

Органи законодавчої влади України. Верховна Рада України - єдиний 

орган законодавчої влади України. Порядок його формування і строк 

повноважень. Склад і структура Верховної Ради. Основні функції і 

повноваження Верховної Ради, форми її роботи. 3аконодавчий процес в 

Україні. Поняття законодавчого процесу. Нормативно-правові основи 

законодавчого процесу. Стадії законодавчого процесу. Вияв законодавчої 

ініціативи. Обговорення законопроектів і прийняття законів. Підписання 

законів, їх оприлюднення і набрання ними чинності. 

Конституційний статус Президента України.  Порядок виборів Президента 

України. Президент України, його основні функції і повноваження. 

Взаємовідносини Президента України з Верховною Радою і Кабінетом 

Міністрів України. 

Конституційні основи виконавчої влади України. Місце Уряду в системі 

органів державної влади. Порядок формування, склад і структура Кабінету 

Міністрів України. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади. 

Конституційно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади.  

Конституційні основи судової влади України. Система судової влади: 

конституційні принципи її побудови та функціонування. Конституційний Суд 

України – єдиний орган конституційної юрисдикції.  

Місцеве самоврядування в Україні. Поняття місцевого самоврядування.  

Конституційне право України і загальні принципи міжнародного права. 

Визнання пріоритету загальнолюдських цінностей і переваги загальновизнаних 

принципів міжнародного права в конституційному праві України.  

Міжнародні договори України як частина конституційного права України. 

Конституційні засади ратифікації і офіційного опублікування міжнародних 

договорів України.  

 

МОДУЛЬ 2. Адміністративне, адміністративне процесуальне право і 

фінансове право України 

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО 

 

Управління як суспільне явище. Поняття та принципи державного 

управління. Предмет адміністративного права. Метод адміністративного права. 

Принципи адміністративного права. Система та джерела адміністративного 

права. 

Поняття, особливості та структура адміністративно-правової норми. Види 

адміністративно-правових норм.  

Поняття та основні риси адміністративно-правових відносин. Види 

адміністративно-правових відносин. 

Поняття та види суб'єктів адміністративного права. Адміністративна 

правосуб'єктність. Загальна характеристика адміністративно-правового статусу 

фізичної особи. 

Система органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України як вищий 

орган державної виконавчої влади в Україні. Місцеві органи виконавчої влади. 
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Адміністративно-правовий статус міністерств. Адміністративно-правовий 

статус центральних органів виконавчої влади. Адміністративно-правовий 

статус державних колегіальних органів. Органи місцевого самоврядування в 

сфері адміністративно-правових відносин. Основи правового статусу 

громадських об'єднань. 

Поняття та види державної служби. Принципи державної служби. 

Класифікація державних службовців. 

Загальна характеристика управлінської діяльності. Функції державного 

управління. Адміністративно-правові режими. Поняття і види форм державного 

управління. Поняття та ознаки актів органів державного управління. 

Класифікація актів органів державного управління. Адміністративний договір. 

Поняття та види методів державного управління. 

Поняття і система способів забезпечення законності в діяльності органів 

виконавчої влади. Державний контроль та його види. Звернення громадян як 

спосіб забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні. 

Поняття та види адміністративного примусу. Поняття, ознаки та 

юридичний склад адміністративного правопорушення. Види адміністративних 

стягнень. 

Адміністративно-правове регулювання в сфері економіки. 

Адміністративно-правове регулювання в сфері публічних фінансів. 

Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємництва. 

Адміністративно-правове регулювання в сфері праці та соціальної політики. 

Адміністративно-правове регулювання в сфері охорони здоров'я. 

Адміністративно-правове регулювання в сфері освіти та науки. 

Адміністративно-правове регулювання в сфері культури. Адміністративно-

правові засади державного управління в сфері юстиції.  

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО 

 

Виникнення адміністративної юстиції та її взаємозв'язок із камералістикою 

(камеральними науками), поліцейським правом, адміністративним правом, 

адміністративним процесом. Основні історичні періоди існування 

адміністративного процесу України. 

Адміністративний процес, адміністративна юстицію незалежної України. 

Сучасна концепція адміністративного процесу. 

Правове регулювання адміністративного процесу в Україні. Загальна 

характеристика Кодексу адміністративного судочинства України. Сутність й 

зміст адміністративного процесу. Основні поняття та категорії 

адміністративного процесу. Поняття, класифікація, значення та правове 

регулювання принципів адміністративного процесу. 

Стадії адміністративного процесу: поняття, види характеристика. 

Обов'язкові стадії адміністративного процесу: зміст й призначення. 

Факультативні (необов'язкові) стадії адміністративного процесу: зміст й 

призначення. 

Поняття й класифікація учасників адміністративного процесу. 

Адміністративна процесуальна правосуб'єктність учасників адміністративного 
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процесу. Поняття, ознаки та правове регулювання участі сторін в 

адміністративному процесі. Поняття, ознаки та види третіх осіб. Поняття, 

ознаки та види процесуального представництва. 

Поняття, види та правове регулювання судових витрат. 

Поняття, види та правове регулювання процесуальних строків. 

Поняття, ознаки та призначення заходів процесуального примусу. 

Поняття, сутність та критерії юрисдикції адміністративних судів.  

Сутність, ознаки, види позову. 

Призначення та загальна характеристика судового розгляду. Судові 

рішення в адміністративному процесі. Види оскарження й перегляду судових 

рішень. 

 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО 

 

Предмет і метод, поняття фінансового права. Місце фінансового права в 

системі права держави.  

Фінансово-правові відносини, їх зміст та особливості. Суб'єкти 

фінансового права і суб'єкти фінансових правовідносин. 

Державні органи управління фінансами. Повноваження Верховної Ради 

України в галузі фінансів відповідно до Конституції України. Державна 

казначейська служба України та її функції. Повноваження Рахункової палати.  

Поняття фінансового контролю, його значення.  

Види і методи фінансового контролю. Поняття державного фінансового 

аудиту.  

Поняття страхової діяльності.  

Бюджетне право. Поняття бюджету та його роль в економіці держави. 

Правові основи Державного бюджету України та місцевих бюджетів.  

Бюджетні правовідносини, їх зміст. Суб'єкти бюджетних правовідносин. 

Поняття бюджетного устрою.  

Бюджетне регулювання, його методи. Правові основи складу видатків 

бюджетів і їх розподіл між окремими ланками бюджетної системи України.  

Бюджетний процес в Україні: його поняття і зміст. Процесуальні 

бюджетно-правові норми. Стадії бюджетного процесу. Складання проекту 

бюджету; порядок затвердження бюджету. Проблеми застосування програмно-

цільового метод у бюджетному процесі. Виконання бюджету; розпис бюджету; 

розпорядники коштів, поняття та види. Звітність про виконання бюджетів. 

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері місцевого 

бюджету. Проблеми міжбюджетних відносин. 

Державний борг, поняття та управління. Види державного боргу. 

Місцевий борг та місцеві гарантії. 

Поняття податків. Прямі та непрямі податки. Елементи податку. 

Правовий режим податків з громадян (податок на доходи фізичних осіб). 

Загальна характеристика податку на прибуток підприємств. Правове 

регулювання непрямих податків (податок на додану вартість, акцизний 

податок, мито). Відповідальність за порушення податкового законодавства.  

Правове положення Національного банку України. Взаємовідносини 



10 
 

Національного банку України з вищими органами держави. Питання автономії 

Національного банку України. 

Особливості створення і реєстрації банків в Україні. Порядок видачі 

банкам банківських ліцензій.  

Правове регулювання валютних операцій. Правові засади валютного 

регулювання в Україні. Відповідальність за порушення валютного 

законодавства. 

 

 

МОДУЛЬ 3.  Господарське і господарське процесуальне право України 

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 

 

Основні засади регулювання відносин у сфері господарювання. 

Становлення господарського права як галузі права. Предмет, сутність і зміст 

господарського права. Принципи і методи регулювання господарської 

діяльності. Розмежування і взаємодія господарського права з іншими галузями 
права. 

Поняття й зміст господарських правовідносин. Види господарських 

правовідносин. 

Суб’єкти господарського права. Поняття, ознаки та види суб’єктів 

господарського права. Створення та припинення суб’єктів господарського 

права. Права і обов’язки суб’єктів господарського права. Створення та 

припинення суб’єктів господарювання. Державна реєстрація суб’єктів 

господарювання. 

Суб’єкти організаційно-господарських повноважень, їх види. Господарські 

об’єднання і органи господарського керівництва. Холдингові компанії та 

промислово-фінансові групи. Держава та територіальні господарські системи. 

Правовий режим майна та речові права суб’єктів господарювання. 

Джерела формування майна суб’єктів господарювання. Правова регламентація 

приватизації державного майна. Особливості здійснення діяльності на ринку 

цінних паперів. Господарсько-правовий механізм державного регулювання 

ринку цінних паперів. 

Поняття і зміст корпоративних правовідносин. Правовий режим 

корпоративних прав як особливої категорії майна у сфері господарювання. 

Господарські товариства як суб’єкти господарювання. Корпоративні 

правовідносини в господарських товариствах. 

Господарське зобов’язальне право. Поняття, ознаки, види та підстави 

виникнення господарських зобов’язань. Форми господарських зобов’язань. 

Господарський договір, його функції та види. Укладення, зміна та розірвання 

господарських договорів. Господарські договори за участю держави. 

Забезпечення виконання господарських зобов’язань. Виконання господарських 

зобов’язань. Припинення господарських зобов’язань. 

Особливості господарсько-правової відповідальності. Господарське 

правопорушення як підстава для застосування господарсько-правової 
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відповідальності. Особливості відповідальності за прострочення виконання 

грошових зобов’язань. Адміністративно-господарські санкції. 

Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом. Поняття неплатоспроможності та банкрутства. 

Нормативно-правова характеристика банкрутства. Учасники справи про 

банкрутство. Розгляд справ про банкрутство в господарському суді. 

Правові засади обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції 

в Україні. Нормативно-правові акти, які забезпечують правове регулювання 

відносин у сфері економічної конкуренції. Правове регулювання природних 

монополій. 

Правове регулювання грошових зобов’язань та розрахунків суб’єктів 

господарювання. 

Правове регулювання біржової діяльності та посередництва у здійсненні 

операцій з цінними паперами. Джерела правового регулювання посередницької 

діяльності. 

Правове регулювання страхової діяльності. Функції Національної комісія, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: 

правовий статус та функції в частині регулювання страхової діяльності. 

Правове регулювання господарської діяльності у сфері державних 

(публічних) закупівель. 

Поняття і правове регулювання лізингової діяльності. Особливість 

державного регулювання лізингової діяльності. Суб’єкти та об’єкти лізингових 

правовідносин. Поняття та види договорів лізингу. 

Особливості правового регулювання фінансової діяльності. Правова 

регламентація аудиторської діяльності й фінансових послуг. Правовий статус 

суб’єктів банківської діяльності. Функції Національного банку України в сфері 

регулювання банківської діяльності. 

Правове регулювання транспортної діяльності. Господарсько-правові 

механізми державного регулювання окремих видів транспортної діяльності. 

Правове регулювання перевезення вантажів. Договір перевезення вантажу. 

Договір транспортного експедирування. 

Правова структурно-галузева політика держави, правове регулювання 

інших видів господарської діяльності: у паливно-енергетичному комплексі; в 

аграрно-промисловому комплексі; у гірничодобувній промисловості; у сфері 

телекомунікацій; у галузі зв’язку. Правове регулювання господарсько-

торговельної діяльності. Правове регулювання підрядних відносин у 

капітальному будівництві. Правове регулювання агентських відносин. 

Особливості правового регулювання відносин щодо комерційної концесії 

(франчайзингової діяльності). 

Правове регулювання інвестиційної діяльності та інших видів 

господарської діяльності, пов’язаних із запровадженням новітніх технологій. 

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Господарсько-

правовий механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Зовнішньоекономічні договори (контракти). Правовий режим іноземних 

інвестицій. 
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Поняття та види спеціального режиму господарювання. Законодавство про 

спеціальні економічні зони і території пріоритетного розвитку. Концесія як 

різновид спеціального режиму господарювання. 

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО 

 

Господарське процесуальне право та його джерела. Поняття та предмет 

господарського процесу. Стадії господарського процесу. Принципи 

господарського процесуального права. Господарські процесуальні 

правовідносини: об’єкт, суб’єкт, підстави виникнення. 

Органи господарського судочинства. Система, склад і структура 

господарських судів. Завдання та функції господарських судів. Повноваження, 

місцевих господарських судів, апеляційних господарських судів, Вищого 

господарського суду України. 

Підвідомчість і підсудність справ господарським судам. 

Склад господарського суду. Сторони в господарському процесі. 

Процесуальні права та обов’язки сторін. Участь у справі кількох позивачів та 

відповідачів. Процесуальне правонаступництво. Треті особи, їх процесуальні 

права та обов’язки. Участь у господарському процесі прокурора. Інші особи, які 

беруть участь у господарському процесі. Представництво в господарському 

процесі. 

Докази і доказування в господарському судочинстві. Запобіжні заходи в 

господарському судочинстві. 

Поняття і види процесуальних строків. Обчислення строків. Зупинення 

процесуальних строків. Відновлення та продовження процесуальних строків. 

Наслідки пропуску процесуального строку. 

Позовна форма захисту права в господарському суді. Поняття та елементи 

позову. Право на позов. Процесуальні засоби захисту відповідача проти позову. 

Розпорядження позовними засобами захисту права. Забезпечення позову.  

Порядок пред’явлення позову і наслідки його порушення. Позовна заява, її 

форма і зміст. Прийняття позовної заяви. Повернення позовної заяви. Відзив на 

позовну заяву. Пред’явлення зустрічного позову. 

Процесуальні дії судді по підготовці справи до розгляду. Дії сторін по 

підготовці справи до розгляду. 

Строки розгляду справ. Порядок ведення засідання. Розгляд справ без 

участі сторін. Вирішення спору при неподанні відзиву на позовну заяву та 

витребуваних господарським судом матеріалів. Відкладення розгляду справи, 

перерва у засіданні. Відмова позивача від позову, зміна позовних вимог, 

визнання позову відповідачем. Мирова угода. Зупинення провадження у справі 

та його поновлення. Припинення провадження у справі. Залишення позову без 

розгляду. 

Поняття, види і зміст господарських судових актів: рішення, ухвали, 

постанови. 

Право апеляційного оскарження, його суб’єкти. Об’єкт перегляду. Строк, 

порядок подання, форма і зміст апеляційної скарги. Порушення процесу 
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перегляду судових рішень в апеляційному порядку. Розгляд справи в 

апеляційній інстанції. Повноваження апеляційної інстанції. 

Право касаційного оскарження, його суб’єкти і об’єкти. Строк, порядок 

подання і зміст касаційної скарги. Порушення процесу перегляду судових 

рішень у касаційному порядку. Розгляд справи у касаційної інстанції. 

Повноваження касаційної інстанції. Перегляд судових рішень господарського 

суду Верховним Судом України. 

Поняття перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами. 

Порядок і строк подання заяви про перегляд рішення, ухвали, постанови. 

Розгляд заяви. Оформлення наслідків перегляду. 

Завершальна стадія процесу. Поняття, зміст і порядок видачі наказу. 

Пред’явлення наказу до виконання. Загальні умови виконання. 

Відповідальність за невиконання судового рішення. Поворот виконання наказу 

господарського суду. Дії судді на етапі виконання судового рішення. 

 

МОДУЛЬ 4. Цивільне, цивільне процесуальне і трудове право України 

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

 

Цивільне право як галузь права України. Предмет, метод та система 

цивільного права. Джерела цивільного права України.  

Поняття і види цивільних правовідносин.  

Фізичні особи як суб’єкти цивільного права. Цивільна правоздатність та 

дієздатність фізичних осіб.  

Поняття та ознаки юридичної особи. Організаційно-правові форми 

юридичних осіб. Порядок створення юридичних осіб. Реорганізація та 

ліквідація юридичних осіб.  

Цивільна правосуб’єктність держави та територіальних громад.  

Об’єкти цивільних прав: поняття та види. Класифікація речей. Майно як 

особливий об’єкт цивільних прав. 

Поняття і система особистих немайнових прав.  

Підстави виникнення, зміни й припинення цивільних правовідносин. 

Юридичні факти та їх класифікація у цивільному праві.  

Поняття та види правочинів. Умови дійсності правочинів. Недійсність 

правочину. Види недійних правочинів. Правові наслідки недійсності 

правочину.  

Принципи здійснення цивільних прав. Межі здійснення суб’єктивних 

цивільних прав. Захист цивільних прав. Зловживання цивільним правом. 

Способи здійснення прав. Виконання обов’язків у цивільному праві.  

Представництво.  

Строки в цивільному праві. Позовна давність. 

Поняття та зміст права власності. Підстави набуття та припинення права 

власності. Форми і види власності.  

Речові права на чуже майно (обмежені речові права).  
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Цивільно-правовий захист права власності та інших речових прав. Речово-

правові способи захисту права власності. Зобов’язально-правові способи 

захисту права власності. 

Поняття та види права інтелектуальної власності. Способи захисту прав 

інтелектуальної власності. 

Зобов’язальне право та його система. Поняття та види зобов’язань. 

Виконання зобов’язань. Забезпечення виконання зобов’язань. Правові наслідки 

порушення зобов’язання. Підстави припинення зобов’язань. Зміна осіб у 

зобов’язанні.  

Поняття та умови договору. Система цивільно-правових договорів. 

Укладення, зміна і розірвання договору. Договори з передання майна у 

власність. Договори з передання майна в користування. Договори на виконання 

робіт. Договори з надання послуг. Договори у сфері використання результатів 

інтелектуальної (творчої) діяльності. Договори про спільну діяльність.  

Поняття та система недоговірних зобов’язань.  

Поняття та способи спадкування. Спадкування за заповітом. Спадкування 

за законом. Порядок прийняття спадщини. Оформлення прав на спадщину. 

Спадковий договір. 

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО 

 

Поняття цивільного процесуального права, його предмет та метод. 

Процесуальні способи захисту цивільних права та інтересів. Поняття і види 

цивільного судочинства. Стадії цивільного процесу. Джерела цивільного 

процесуального права, їх класифікація. 

Поняття та система принципів цивільного процесуального права.  

Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, їх класифікація та 

повноваження. 

Поняття та характеристика сторін в цивільному процесі. Поняття і види 

третіх осіб у цивільному процесі. Права та обов’язки третіх осіб.  

Поняття та види процесуального представництва.  

Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному 

процесі. Мета і підстави участі у цивільному процесі органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та окремих громадян, які захищають права 

інших осіб.  

Поняття, значення і види процесуальних строків. Порядок обчислення 

процесуальних строків. Наслідки пропущення процесуальних строків. 

Зупинення, продовження, поновлення і переривання процесуальних строків та 

строків по виконанню судових рішень.  

Роль доказів і доказування в цивільному процесі. Поняття і види доказів. 

Засоби доказування. Належність доказів. Допустимість засобів доказування. 

Забезпечення доказів. Оцінка доказів.  

Поняття цивільної юрисдикції. Поняття і види підсудності в цивільному 

процесі. Право вибору підсудності. Наслідки порушення правил про 

підсудність. Зміна підсудності.  
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Суть позовного провадження. Зміст і форма позовної заяви. Відкриття 

провадження у справі. Процесуальні засоби захисту інтересів відповідача проти 

позову. Відмова від позову. Визнання позову. Мирова угода сторін. 

Забезпечення позову. 

Мета і значення провадження у справі до судового розгляду. Попереднє 

судове засідання.  

Судове засідання як процесуальна форма розгляду цивільних справ.  

Поняття і види судових рішень. Форма і зміст судового рішення. 

Визначення порядку виконання судового рішення. Ухвали суду першої 

інстанції. Порядок оскарження ухвал суду.  

Умови та порядок проведення заочного розгляду справи.  

Поняття судового наказу. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу. 

Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу.  

Суть і значення окремого провадження. Процесуальний порядок розгляду 

справ окремого провадження.  

Право апеляційного оскарження рішень та порядок його реалізації. Форма, 

зміст і порядок подання апеляційної скарги. Процесуальний порядок розгляду 

апеляційної скарги судом другої інстанції. Повноваження апеляційного суду. 

Оскарження рішень та ухвал суду другої інстанції. 

Право касаційного оскарження судових рішень. Порядок подання 

касаційної скарги. Процесуальний порядок розгляду цивільних справ судами 

касаційної інстанції. Повноваження суду касаційної інстанції.  

Підстави і порядок перегляду рішень, ухвал суду у зв’язку з 

нововиявленими обставинами.  

 Перегляд судових рішень Верховним судом України. Форма і зміст заяви 

про перегляд судових рішень, порядок її подання. Підготовка справи до 

розгляду у Верховному Суді України, порядок розгляду. Повноваження 

Верховного Суду України. Постанови Верховного Суду України. 

 

ТРУДОВЕ ПРАВО 

 

Поняття, предмет і система трудового права. Метод правового 

регулювання трудових відносин. Принципи трудового права. Джерела 

трудового права України.  

Суб’єкти трудового права України, їх поняття і класифікація.  

Поняття трудових правовідносин та їх види. Зміст трудових 

правовідносин. Підстави виникнення трудових правовідносин.  

Колективні правові відносини в сфері трудового права. Поняття і види 

колективних договорів і угод. Сторони, форма і зміст колективного договору. 

Підготовка проекту колективного договору. Види відповідальності за 

порушення колективних договорів. Розгляд спорів між сторонами колективного 

договору. 

Поняття трудового договору. Контракт як вид трудового договору, сфера 

його застосування. Інші види угод про застосування праці за винагороду. 

Гарантії при прийнятті на роботу.  

Сторони, форма, зміст, строки трудового договору. Загальний порядок 
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укладення трудового договору. Трудова книжка і порядок її оформлення при 

прийнятті на роботу. 

Підстави і порядок припинення трудового договору. Розірвання трудового 

договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи 

власника або уповноваженого ним органу. Розірвання трудового договору на 

вимогу профспілкового органу, чи іншого уповноваженого трудовим 

колективом органу.  

Робочий час і час відпочинку. Правові нормативи робочого часу. Поняття і 

види робочого часу. Поняття режиму робочого часу і порядок його 

встановлення. Ненормований режим праці.  

Поняття відпочинку і його види. Види відпусток та порядок їх надання.  

Поняття заробітної плати. Нормування праці. Система оплати праці та її 

види. Порядок виплати заробітної плати. Обчислення середнього заробітку. 

Обмеження відрахувань від заробітної плати. Поняття і види гарантійних та 

компенсаційних виплат.  

Дисципліна праці. Правове регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку. Поняття і види дисциплінарної відповідальності працівників.  

Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин. Види 

матеріальної відповідальності працівника. Матеріальна відповідальність 

підприємств, установ, організацій за шкоду, заподіяну працівником. 

Охорона праці. Розслідування, реєстрація та облік нещасних випадків на 

виробництві.  

Поняття індивідуальних трудових спорів і їх види. Органи по розгляду 

індивідуальних трудових спорів. Розгляд трудових спорів про поновлення на 

роботі. Спори про розірвання трудового договору. Спори про недійсність умов 

трудового договору. 

Порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів). Органи по 

розгляду колективних трудових спорів (конфліктів). 

Міжнародні правові акти про працю. 

 

МОДУЛЬ 5. Міжнародне публічне і міжнародне приватне право України 

 

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО 

 

Поняття міжнародного публічного права. Теорії співвідношення 

міжнародного і національного права. Міжнародне публічне і міжнародне 

приватне право. Предмет і об’єкт міжнародного публічного права. Суб’єкти 

міжнародного публічного права. Система міжнародного права.  

Поняття норми міжнародного публічного права. Структура норм 

міжнародного права. Види міжнародно-правових норм.  

Поняття джерела міжнародного права. Види джерел міжнародного 

публічного права та їх загальна характеристика. Міжнародне узвичаєння. 

Міжнародна ввічливість. Кодифікація міжнародного права.  

Поняття принципів міжнародного права. Класифікація та характеристика 

принципів міжнародного права.  

Поняття суб’єкта міжнародного права та міжнародної правосуб’єктності. 
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Класифікація суб’єктів міжнародного права. Особливості міжнародної 

правосуб’єктності держави. Основні права й обов’язки держави в системі 

міжнародно-правового регулювання. Суверенітет держави. Визнання держав у 

сучасному міжнародному праві. Поняття визнання і форми визнання. Види 

визнання. Визнання уряду: критерії, форми, засоби. Визнання організації опору 

і національно-визвольного руху. Міжнародні організації як суб’єкти 

міжнародного права. 

Поняття і види правонаступництва. Об’єкти правонаступництва.  

Поняття громадянства в міжнародному публічному праві. Набуття, втрата, 

вихід, позбавлення громадянства.  

Поняття прав людини. Класифікація прав людини. Міжнародна система 

захисту прав людини. Характеристика основних міжнародно-правових 

документів у сфері прав людини та їх захисту.  

Міжнародно-правова відповідальність та санкції. Поняття та суб’єкти 

міжнародно-правової відповідальності. Підстави міжнародно-правової 

відповідальності. Класифікація міжнародних правопорушень. Обставини 

звільнення від міжнародно-правової відповідальності. Види міжнародно-

правової відповідальності. Відповідальність міжнародних організацій. 

Міжнародно-правові засоби вирішення спорів. Поняття міжнародного 

спору. Способи вирішення міжнародних спорів. Система засобів мирного 

вирішення спорів між державами. Міжнародний судовий розгляд. Регіональні 

міжнародні суди: Суд Європейських Співтовариств. Європейський Суд з прав 

людини. 

Право міжнародних договорів. Поняття і система права міжнародних 

договорів. Кодифікація і прогресивний розвиток права міжнародних договорів. 

Характеристика основних міжнародно-правових документів у сфері права 

міжнародних договорів. Класифікація міжнародних договорів. Структура 

договору. Стадії укладання міжнародних договорів. Порядок виконання 

міжнародних договорів. Припинення дії міжнародних договорів.  

Право міжнародних організацій. Поняття міжнародної організації. Види 

міжнародних організацій. Членство в міжнародних організаціях. Організаційна 

структура міжнародних організацій. Міжнародна правосуб’єктність 

міжнародних організацій. Привілеї та імунітети міжнародних організацій. 

Організація Об’єднаних Націй. Спеціальні установи ООН. Регіональні 

міжнародні організації. Організація Північно-Атлантичного Договору (НАТО). 

Міжнародні неурядові організації.  

Дипломатичне і консульське право. Поняття і загальна характеристика 

дипломатичного права. Кодифікація норм дипломатичного права. Органи 

зовнішніх зносин держави і їх система. 

Міжнародне гуманітарне право. Поняття, система, джерела та принципи 

міжнародного гуманітарного права. Об’єкт та сфера застосування 

міжнародного гуманітарного права. Збройні конфлікти в сучасному світі та їх 

класифікація. Поняття агресії як найтяжчого міжнародного злочину. Принцип 

гуманізації як концентроване відображення завдань міжнародного права в 

умовах збройної боротьби в усіх її проявах. Режим воєнної окупації. Режим 

військового полону. Закінчення воєнних дій чи їх тимчасове призупинення - 
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правові питання; припинення стану війни та її наслідки. Контроль за 

виконанням міжнародного гуманітарного права. 

 

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 

 

Поняття та предмет міжнародного приватного права. Поняття та види 

іноземного елемента у приватному праві. Методи правового регулювання в 

міжнародному приватному праві. Визначення застосовуваного права на основі 

колізійних норм. Вибір застосовуваного права сторонами правовідносин (Lех 

voluntatis).  

Склад та природа норм міжнародного приватного права. Місце 

міжнародного приватного права в правовій системі.  

Сучасні доктрини та розвиток науки міжнародного приватного права. 

Концепція Lех Мегсаtогіа і міжнародне приватне право.  

Джерела міжнародного приватного права та їх види. Співвідношення 

міжнародного договору та внутрішнього закону.  

Поняття, структура та види колізійних норм. Застосування колізійних 

норм. Застереження про публічний порядок. Застосування імперативних норм.  

Уніфіковані норми та їх види. Поняття правового режиму та його види. 

Взаємність та її види. Реторсії у міжнародному приватному праві. 

Структура приватних правовідносин з іноземним елементом. Загальна 

характеристика суб’єктів міжнародного приватного права. Об’єкти відносин в 

міжнародному приватному праві. Юридичні факти в міжнародному приватному 

праві.  

Цивільна, трудова, шлюбно-сімейна, право- та дієздатність іноземців в 

Україні. Безвісна відсутність та оголошення особи померлою в міжнародному 

приватному праві. Опіка та піклування в міжнародному приватному праві. 

Правове положення іноземців в Україні та в інших країнах. 

Юридичні особи в міжнародному приватному праві. Доктрина та практика 

міжнародного приватного права про визначення національності юридичної 

особи. Правоздатність іноземної юридичної особи. Порядок створення 

підприємств з іноземними інвестиціями в Україні та їх правовий статус.  

Особливості правового положення держави в міжнародних цивільних 

правовідносинах. Поняття та види імунітету держави в міжнародному 

приватному праві.  

Представництво в міжнародному приватному праві.  

Захист суб’єктивних прав в міжнародному приватному праві.  

Речове право в міжнародному приватному праві. Колізійні питання права 

власності. Правовий режим власності іноземної держави, іноземних громадян 

та іноземних юридичних осіб в Україні. Правовий режим власності української 

держави, громадян України та українських юридичних осіб за кордоном.  

Охорона прав на результати творчої діяльності у міжнародному 

приватному праві. Захист прав інтелектуальної власності іноземців відповідно 

до внутрішнього законодавства. Колізійні питання міжнародної охорони 

авторських та винахідницьких прав. Міжнародне авторське право. Авторські 
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права іноземців в Україні. Захист авторських прав українських фізичних та 

юридичних осіб за кордоном. 

Право промислової власності у міжнародному приватному праві. 

Особливості міжнародної охорони винаходів, товарних знаків, фірмових 

найменувань, промислових зразків, та інших видів об’єктів промислової 

власності. Правові питання патентування українських винаходів за кордоном. 

Права іноземців на винаходи в Україні 

Договір в міжнародному приватному праві. Джерела правового 

регулювання договірних відносин з іноземним елементом. Колізійні питання 

договірних зобов’язань. 

Міжнародна купівля-продаж. Позовна давність у міжнародній купівлі-

продажу товару. 

Міжнародні перевезення. Колізійні питання договорів міжнародного 

перевезення.  

Посередницькі договори в міжнародному приватному праві. Агентські 

договори.  

Міжнародні грошові зобов’язання. Форми міжнародних розрахунків.  

Недоговірні зобов’язання в міжнародному приватному праві. Деліктні 

зобов’язання з іноземним елементом.  

Цивільний процес в міжнародному приватному праві та його джерела. 

Положення іноземних громадян в цивільному процесі. Процесуальне 

положення іноземних держав та їх дипломатичних представництв.  

Міжнародна підсудність. Виконання доручень установ юстиції. Визнання 

та виконання іноземних судових рішень за українським законодавством та 

міжнародними угодами України. 

 

МОДУЛЬ 6. Кримінальне і кримінальне процесуальне право України 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 

 

Сучасна кримінально-правова політика в Україні. Вплив на неї процесів 

європеїзації та глобалізації. Гармонізація кримінального законодавства України 

із кримінальним законодавством Європейського Союзу та іншим регіональним 

законодавством. Механізм кримінально-правового регулювання: поняття, 

загальна характеристика. Основні елементи механізму кримінально-правового 

регулювання: норми кримінального права, юридичні факти, кримінально-

правові відносини, правозастосовні акти, акти реалізації кримінального права. 

Основні методи (типи) кримінально-правового регулювання. 

 Принципи кримінального права. Система принципів кримінального права 

України. 

 Джерела кримінального права. Поняття і види джерел кримінального 

права. Кримінальний кодекс України як основне джерело кримінального права. 

Поняття чинності КК та інших джерел кримінального права України в часі, 

у просторі та за колом осіб. 

Поняття злочину та класифікація злочинів.  

Склад злочину і кваліфікація злочинів.  
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Поняття кримінально-правової кваліфікації.  

Об'єкт злочину. Поняття об'єкту злочину. Об'єкт злочину і предмет (об'єкт) 

кримінально-правової охорони. Види об'єктів злочинів. Підстави класифікації 

об'єктів злочинів. Родовий (спеціальний) об'єкт злочинів. Основний та 

додатковий безпосередні об'єкти злочину та їх відмінність від факультативного 

предмета (об'єкта) кримінально-правової охорони.  

Об'єктивна сторона складу злочину. Поняття, елементи та кримінально-

правове значення об'єктивної сторони складу злочину. Діяння як обов'язковий 

елемент об'єктивної сторони складу злочину. Дія та бездіяльність як окремі 

форми діяння за кримінальним правом України. Суспільно небезпечні наслідки 

злочину: поняття, види, кримінально-правове значення. Причинний зв'язок між 

діянням і наслідками як один із видів зв'язку між елементами складу злочину.  

Суб'єкт злочину. Поняття суб'єкта злочину за КК України. Особливості 

елементів складу злочину, що характеризують його суб'єкта. Осудність суб'єкта 

злочину як обов'язковий елемент складу злочину. Поняття осудної особи та 

неосудності за КК України. Обмежена осудність за КК України та її 

кримінально-правове значення. Підстави класифікації спеціальних суб'єктів 

злочину та основні їх види.  

Суб'єктивна сторона складу злочину. Поняття  та особливості елементів 

суб'єктивної сторони складу злочину. Поняття вини за КК України. 

Компоненти, що утворюють зміст вини. Ступінь вини як кримінально-правове 

поняття. Підстави (критерії) поділу вини на форми та види. Умисел як форма 

вини. Види умислу за КК України. Необережність як форма вини. Види 

необережності за КК України. Мотив і мета злочину, їх види та кримінально-

правове значення.  

Стадії злочину. Поняття стадії злочину. Чинники, що впливають на 

визначення стадії злочину. Види стадій злочину за КК України. Закінчений 

злочин. Поняття закінченого злочину за КК України. Особливості родової 

юридичної конструкції складу закінченого злочину. Незакінчений злочин. 

Особливості родової юридичної конструкції складу незакінченого злочину. 

Співучасть у злочині. Причетність до злочину, посереднє вчинення 

(виконання) злочину, групове вчинення злочину за відсутності ознак співучасті. 

Повторність, сукупність та рецидив злочинів.  

Обставини, що виключають злочинність діяння. 

Кримінальна відповідальність та її підстави. Поняття, форми кримінальної 

відповідальності. Кримінальна відповідальність – різновид юридичної 

відповідальності. Загальна характеристика окремих форм кримінальної 

відповідальності, що передбачені КК України (покарання, звільнення від 

покарання та його відбування). Підстава (підстави) кримінальної 

відповідальності.  

Звільнення від кримінальної відповідальності. Поняття, правові підстави та 

порядок звільнення від кримінальної відповідальності за КК України.  

Поняття та мета покарання. Види покарання. 

Злочини проти власності. Власність та право власності як об'єкти 

кримінально-правової охорони. Загальна характеристика злочинів проти 

власності.  
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Злочини у сфері господарської діяльності. Загальна характеристика 

злочинів у сфері господарської діяльності.  

Злочини у сфері господарської діяльності. Аналіз юридичних складів 

злочинів: фіктивне підприємництво; доведення до банкрутства; ухилення від 

сплати податків, зборів (обов'язкових платежів); шахрайство з фінансовими 

ресурсами; легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.  

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної 

з наданням публічних послуг. Зловживання владою або службовим 

становищем: аналіз юридичних складів злочину. Прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою: аналіз 

юридичних складів злочину. Провокація підкупу: аналіз юридичних складів 

злочину. 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО 

 

Поняття, суть і завдання кримінального процесу. Кримінальне 

процесуальне право і його місце в системі інших галузей права. Історичні 

форми кримінального процесу. Кримінальний процес як навчальна дисципліна, 

її роль у підготовці фахівців-правознавців.  

Поняття стадії кримінального процесу. Система стадій кримінального 

процесу, їх загальна характеристика, завдання та особливості. Кримінально-

процесуальні функції, їх види і значення. Поняття, структура і особливості 

кримінально-процесуальних правовідносин.  

Кримінально-процесуальна форма. Уніфікація і диференціація 

процесуальної форми, сучасні проблеми удосконалення кримінально-

процесуальної форми. 

Кримінально-процесуальні акти, їх види і значення. Джерела 

кримінального процесуального права України. Поняття кримінального 

процесуального закону та його значення. Структура Кримінального 

процесуального кодексу України. Поняття, структура і види кримінальних 

процесуальних норм. 

Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі і щодо 

осіб. Умови застосування кримінального процесуального закону за аналогією. 

Поняття та значення засад кримінального провадження. 

Система засад кримінального судочинства і правові гарантії їх реалізації.  

Сторони та інші учасники кримінального провадження. Класифікація 

суб’єктів у теорії кримінального процесу. Суд, суддя в кримінальному процесі. 

Функції та повноваження суду (судді). Слідчий суддя в досудовому 

провадженні.  

Прокурор у кримінальному процесі та його процесуальне становище у 

різних стадіях кримінального процесу.  

Органи досудового розслідування та їх компетенція. Керівник органу 

досудового розслідування.  

Процесуальне становище слідчого органу досудового розслідування в 

кримінальному процесі. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого.  

Підозрюваний та його права та обов’язки.  
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Потерпілий як учасник кримінального процесу. Захисник і його 

процесуальне становище. Представники та законні представники потерпілого, 

їх права та обов’язки.  

Експерт і спеціаліст у кримінальному провадженні, відмінність в їхньому 

процесуальному становищі. Свідок, його права та обов’язки. Особи, які не 

можуть бути допитані як свідки.  

Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному 

провадженні.  

Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

провадженні.  

Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального доказування.  

Елементи кримінально-процесуального доказування. Предмет, межі і 

суб’єкти доказування у кримінальному провадженні. Обов’язок доказування у 

кримінальному процесі. Поняття доказів, та їх класифікація. Поняття джерел 

доказів та їх види. Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел. 

Перевірка і оцінка доказів та їх джерел. Належність, достовірність і 

допустимість доказів. Умови визнання доказів недопустимими. Достатність 

доказів для прийняття рішення у кримінальній справі.  

Показання свідків і потерпілих. Речові докази, строки і порядок їх 

зберігання. Документи, як джерела доказів. 

Висновок експерта і його доказове значення. 

 Поняття, значення, види і правила обчислення процесуальних строків. 

Порядок подовження, зупинення і відновлення процесуальних строків. 

Процесуальні витрати, їх поняття, види і значення. 

Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види. 

Правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. 

Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. 

Тимчасове вилучення майна: підстави та процесуальний порядок 

проведення. Арешт майна. Підстави для арешту майна. Клопотання про арешт 

майна та його розгляд. 

Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. Особисте 

зобов’язання. 

Особиста порука. Домашній арешт. Застава, визначення її розміру та 

порядок внесення. Застосування електронних засобів контролю. 

Тримання під вартою як запобіжний захід. Підстави та процесуальний 

порядок тримання особи під вартою. Строки тримання під вартою і порядок їх 

продовження. Затримання з метою приводу. Застосування запобіжних заходів 

щодо неповнолітніх. 

Підслідність та її види.  

Здійснення прокурорського нагляду за законністю в діяльності органів 

розслідування.  

Експертиза та підстави її проведення.  

Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі. Види 

підсудності. Підстави та порядок передачі справ з одного суду до іншого.  

Правова природа, сутність і завдання перевірки судових рішень в 

апеляційному порядку. Право на апеляційне оскарження. Судові рішення, які 
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можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Порядок і строки апеляційного 

оскарження.  

Суть і завдання касаційного провадження. Право на касаційне оскарження. 

Рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку. Порядок і строки 

касаційного оскарження.  

Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. 

Порядок розгляду справи Верховним Судом України. Види судових рішень 

Верховного Суду України та їх обов’язковість.  

Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими 

обставинами. Строки перегляду судових рішень за нововиявленими 

обставинами.  

Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень.  

Порядок та строки звернення судового рішення до виконання.  

Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному 

судочинстві. Обсяг та види міжнародного співробітництва під час 

кримінального провадження. Порядок виконання запиту (доручення) про 

міжнародну правову допомогу на території України. Видача осіб, які вчинили 

кримінальне правопорушення (екстрадиція).  
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СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

 

 

Розкрийте питання: 

 

1. (10 балів) Види адміністративно-правових відносин та їх характеристика.  

2. (10 балів) Суб’єкти трудового права України (поняття та класифікація).  

 

3. (10 балів) Поняття і суть виборчого права і виборчої системи.  

 

4. (10 балів) Поняття та види стадій умисного злочину. Поняття закінченого 

злочину.  

 

5. (10 балів) Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав.  

 

6. (10 балів) Розрахунки за акредитивом: поняття, порядок та правове 

забезпечення.  

 

7. (10 балів) Господарсько-правові санкції: порядок їх накладення та 

оскарження.  

 

8. (10 балів) Колізійні питання визначення національності юридичної особи 

та їх регулювання за законодавством України.  

 

Виконайте завдання та проаналізуйте отримані результати: 
 

9. (10 балів) Банк ПАТ "А" відмовив ТОВ "Б" у розірванні договору 

банківського вкладу та у достроковому поверненню вкладу за ним, 

посилаючись на те, що у договорі передбачена пряма заборона дострокового 

розірвання. Чи правовірні дії банку? Надайте відповідь посилаючись на чинне 

законодавство.  

 

10. (10 балів) Громадянка України вийшла заміж за громадянина 

Великобританії. Протягом двох років вони проживають на території України, 

де у них на родилася дитина. За яких умов дитина має право набути 

громадянство України? Яким законом слід керуватися при визначенні 

громадянства дитини? Який орган буде вирішувати питання про 

громадянство дитини?  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ 

 

Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне 

завдання окремо) за такими критеріями: 

 

 

Оцінювання відповіді на теоретичне питання 
 

10 балів — абітурієнт дав відповідь, яка: є правильною, повною та 

обґрунтованою; свідчить про високий рівень теоретичних знань вступника, 

його вміння користуватися різними методами наукового аналізу суспільних і 

правових явищ, визначати їх характерні риси та особливості; містить правильні 

та чіткі визначення теоретико-правових понять і категорій; демонструє 

наявність належних знань щодо змісту основних нормативно-правових актів, їх 

назв та сфери застосування (для найважливіших необхідно вказати рік 

ухвалення); містить власний аналіз проблеми, порівняння різних поглядів та 

наукових течій (у разі їх наявності), самостійні висновки та аргументацію своєї 

думки; викладена логічно, системно, граматично та стилістично правильно. 

 

5 балів — абітурієнт загалом відповів на поставлене питання, однак 

відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та/або 

неточності у розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, 

некоректні формулювання їх визначень, нечіткі характеристики відповідних 

інститутів та явищ; містить неправильні назви нормативно-правових актів, 

помилки в розкритті їх змісту; є неповною; не є аргументованою, не містить 

посилань на нормативно-правові акти (у разі необхідності) та інші джерела; 

дещо порушена логіка викладу матеріалу; містить граматичні, грубі стилістичні 

помилки або значну кількість виправлень. 

 

0 балів — абітурієнт не дав відповіді на питання або вона містить хоча б 

один з таких недоліків: є неправильною; не розкриває сутності питання; в ній 

допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у 

вступника щодо конкретного питання або щодо основних положень правової 

науки, або їх безсистемність та поверховість, невміння правильно 

сформулювати власну думку; викладена безсистемно, з істотним порушенням 

логіки; містить велику кількість граматичних та стилістичних помилок, 

виправлень. 

 

Оцінювання відповіді на практичне питання 
 

10 балів — абітурієнт правильно розв’язав ситуацію (дав правильну 

відповідь по суті) на основі чинного законодавства та при цьому: обґрунтував 

від-повідь з посиланням на відповідні норми законодавчих актів (зазначати 

конкретні номери статей не потрібно); продемонстрував здатність правильно їх 

тлумачити та застосовувати до конкретних практичних ситуацій; логічно і 

послідовно виклав свою думку та аргументував її, аргументація відповіді має 
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переконливий характер і наповнена відповідними коментарями, пояснення-ми, 

тлумаченнями правових норм та категорій; виявив високий рівень теоретичних 

знань та вміння застосовувати їх під час розв’язання практичних завдань. 

 

5 балів — абітурієнт надав загалом правильну відповідь, проте вона 

містить хоча б один з таких недоліків: є неповною; містить незначні помилки 

щодо аргументації рішення або перелік аргументів не є вичерпним; в 

обґрунтуванні рішення немає посилань на нормативно-правові джерела або 

посилання є помилковим, або помилки припущено в назві нормативно-

правового чи іншого джерела без викривлення його змісту; містить граматичні, 

грубі стилістичні помилки та/або виправлення. 

 

0 балів — абітурієнт не дав відповіді на питання або відповідь містить 

хоча б один з таких недоліків: завдання не розв’язано по суті або розв’язано 

неправильно, або з посиланням на нечинні нормативно-правові акти; 

припущено грубих змістових помилок, які свідчать про відсутність у вступника 

належної теоретичної підготовки або невміння застосовувати теоретичні знання 

під час вирішення практичних ситуацій; вступник неправильно обґрунтував 

своє рішення або обґрунтування немає, або відповідь свідчить про 

неспроможність вступника аргументувати свою позицію. 

 

 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу 

викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку. 

 

За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів 

включно. Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінки переводиться в 4-

балову та в шкалу за системою ECTS у такий спосіб: 

 
Оцінка за баловою шкалою, 

що використовується в КНЕУ 

Оцінка за національною 

шкалою 
Оцінка за шкалою EKTS 

85-100 відмінно A 

80-84 
добре 

B 

65-79 C 

60-64 
задовільно 

D 

50-59 E 

0-49 незадовільно F 
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