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1. ВСТУП
У програмі визначено основні положення та правові категорії з 

навчальних дисциплін, які входять до вступного іспиту із спеціальності.
Метою вступного іспиту із спеціальності є оцінювання рівня набутих 

професійних знань, навичок, умінь та інших компетентностей з таких галузей 
знань як цивільне право, цивільний процес, сімейне право, міжнародне 
приватне право, трудове право, право соціального забезпечення.

Метою програми є забезпечення вступників необхідною інформацією 
щодо структури, змісту вступного іспиту із спеціальності, рекомендованої 
літератури для підготовки до вступного іспиту.

Вступний іспит із спеціальності проводиться в усній формі.
Для складання вступного іспиту вступники повинні:
1) мати ґрунтовні знання з основних інститутів цивільного права, 

цивільного процесуального права, сімейного права, міжнародного приватного 
права, трудового права, права соціального забезпечення тощо;

2) оперувати універсальним юридичним понятійно-категоріальним 
апаратом;

3) володіти знаннями і вміннями щодо тлумачення і застосовування 
правових норм та принципів у сфері приватного права, вміти аналізувати 
нормативно-правові акти та інші джерела права;

4) мати навички юридичної аргументації, знати методи науково- 
дослідної діяльності, вміти застосовувати при вирішенні різноманітних кейсів.

2. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Білет вступного іспиту із спеціальності 081 Право включає в себе чотири 

питання та презентацію дослідницької пропозиції, які разом оцінюються в 
100 балів.

Критерії оцінювання знань вступника:
• 90-100 (відмінно) - досконале знання основних понять, правових 

категорій цивільного права, цивільного процесуального права, сімейного права, 
міжнародного приватного права, трудового права, права соціального 
забезпечення; вміння давати аргументовані, чіткі і логічно побудовані відповіді 
на питання з приватного права, права соціального забезпечення; вміння 
системно аналізувати джерела права, правозастосовну практику і викладати 
аргументовану позицію з певної правової проблеми або життєвої ситуації; 
здатність юридично грамотно і толерантно викладати наукові погляди з 
певного питання чи правової проблеми;

• 80-89 (дуже добре) - добре знання основних понять і правових 
категорій цивільного права, цивільного процесуального права, сімейного права, 
міжнародного приватного права, трудового права, права соціального 
забезпечення; вміння оперувати категоріальним апаратом з приватного права, 
права соціального забезпечення; вміння давати логічно побудовані відповіді на 
питання з приватного права, права соціального забезпечення; вміння 
аналізувати джерела права, правозастосовну практику і викладати позицівз з 
певної правової проблеми або життєвої ситуації; здатність викладати науковий 
погляд з певного питання чи проблеми, використавши під час підготовки до 
вступного іспиту обмежений обсяг рекомендованої літератури;

• 70-79 (добре) - знання основних понять і правових категорій
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цивільного права, цивільного процесуального права, сімейного права, 
міжнародного приватного права, трудового права, права соціального 
забезпечення; вміння оперувати категоріальним апаратом з окремими 
неточностями; вміння давати відповіді без суттєвих помилок на питання з 
приватного права, права соціального забезпечення; вміння аналізувати джерела 
права, правозастосовну практику з певної правової проблеми або життєвої 
ситуації; здатність викладати науковий погляд з певного питання чи проблеми, 
використавши під час підготовки до вступного іспиту обмежений обсяг 
рекомендованої літератури;

• 60-69 (задовільно) - задовільне знання основних понять і правових 
категорій цивільного права, цивільного процесуального права, сімейного права, 
міжнародного приватного права, трудового права, права соціального 
забезпечення; оперування категоріальним апаратом з неточностями; 
недостатнє вміння давати відповіді на питання з приватного права, права 
соціального забезпечення; недостатнє вміння аналізувати джерела права, 
правозастосовну практику з певної правової проблеми або життєвої ситуації; 
недостатня здатність викладати науковий погляд з певного питання чи 
проблеми, обумовлена використанням під час підготовки до вступного іспиту 
незначного обсягу рекомендованої літератури;

• 59 і менше (незадовільно) - незнання основних понять і правових 
категорій цивільного права, цивільного процесуального права, сімейного права, 
міжнародного приватного права, трудового права, права соціального 
забезпечення; нездатність оперування категоріальним апаратом з приватного 
права, права соціального забезпечення; відсутність вміння давати відповіді на 
питання з приватного права, права соціального забезпечення; нездатність 
аналізувати джерела права, правозастосовну практику з певної правової 
проблеми або життєвої ситуації; нездатність викладати науковий погляд з 
певного питання чи проблеми, обумовлена невикористанням під час 
підготовки до вступного іспиту рекомендованої літератури.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Цивільне право

Цивільне право як галузь приватного права. Проблема дуалізму 
приватного права. Предмет цивільного права. Метод цивільно-правового 
регулювання суспільних відносин, його особливості. Традиційні та сучасні 
погляди на функції цивільного права. Принципи цивільного права.

Джерела цивільного права. Цивільний кодекс України - основний акт 
цивільного законодавства України. Рекодифікація (оновлення) цивільного 
законодавства України. Правове значення висновків щодо застосування 
відповідних норм права, викладених в постановах Верховного Суду.

Актуальні проблеми та завдання науки цивільного права. Предмет та 
метод науки цивільного права.

Здійснення цивільних прав. Зловживання цивільним правом. Захист 
цивільних прав та інтересів. Способи захисту цивільних прав та інтересів.

Поняття та види об’єктів цивільних прав. Оборотоздатність об’єктів 
цивільних прав.

Правосуб’єктність фізичної особи. Співвідношення правоздатності та 
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суб єктивних прав фізичних осіб. Цивільна дієздатність фізичних осіб, зміст та 
її види. Поняття та ознаки юридичної особи. Теорії юридичної особи. Види та 
організаційно-правові форми юридичних осіб.

Гносеологія поняття та ознаки правочину. Класифікація правочинів. 
Недійсність правочину та правові наслідки недійсності правочину. 
Фраудаторні правочини.

Поняття, підстави та види представництва. Відмежування дій 
представника від дій інших осіб (рукоприкладника, посередника, органу 
юридичної особи).

Строки та терміни в цивільному праві. Позовна давність. Проблемні 
питання застосування позовної давності до вимог про захист права власності.

Поняття та види особистих немайнових прав фізичної особи. Особисті 
немайнові права юридичної особи. Захист порушених особистих немайнових 
прав фізичної особи.

Поняття та ознаки речового права. Види речових прав. Підстави набуття 
права власності. Момент виникнення права власності у набувача за договором. 
Підстави припинення права власності. Примусове вилучення в Україні об’єктів 
права власності Російської Федерації та її резидентів. Захист права власності та 
інших речових прав. Практика Європейського суду з прав людини щодо захисту 
права мирно володіти своїм майном.

Поняття права інтелектуальної власності. Об’єкти та суб’єкти права 
інтелектуальної власності. Особисті немайнові та майнові права на об’єкти 
права інтелектуальної власності.

Поняття зобов’язання. Сторони у зобов’язанні. Валюта зобов’язання та 
валюта виконання грошового зобов’язання. Види забезпечення виконання 
зобов’язання. Розмежування завдатку та авансу. Задоволення вимог 
іпотекодержателя. Право довірчої власності. Правові наслідки порушення 
зобов’язання. Теоретичні конструкції цивільно-правової відповідальності. 
Збитки та неустойка як основні форми цивільно-правової відповідальності.

Поняття та види договору. Система договорів у цивільному праві. 
Принцип свободи договору.

Цивільно-правові договори про передання майна у власність. Предмет 
договору купівлі-продажу. Перехід права на земельну ділянку у разі набуття 
права власності на об’єкт нерухомого майна (житловий будинок (крім 
багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного 
будівництва, що розміщені на ній. Загальні положення про цивільно-правові 
договори про передання майна у користування. Загальні положення про 
цивільно-правові договори про виконання робіт та надання послуг. Загальні 
положення про перевезення. Договір перевезення вантажу. Договір 
перевезення пасажира та багажу. Поняття та види страхування. Договір 
страхування: поняття, правова характеристика, укладення, виконання, 
припинення. Загальні положення про договір доручення, договір комісії, 
договір управління майном. Загальні положення про договір позики, кредитний 
договір, договір банківського вкладу. Правові наслідки порушення договору 
позики позичальником. Проценти за кредитним договором. Відповідальність за 
несвоєчасне повернення банківського вкладу.

Загальна характеристика недоговірних зобов’язань. Деліктні 
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зобов язання. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави 
(кондикційні зобов’язання).

Основні поняття спадкового права. Спадкування за заповітом. 
Спадкування за законом. Спадковий договір.

Цивільний процес
Судова влада та правосуддя в цивільному судочинстві. Принцип 

спеціалізації судової діяльності та диференціація форм судочинства.
Поняття цивільного процесу (цивільного судочинства). Поняття 

цивільної процесуальної форми (суть, основні риси та значення). Стадії 
цивільного судочинства..

Поняття цивільних процесуальних правовідносин та передумови їх 
виникнення. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин.

Учасники справи. Правове положення сторін в цивільному судочинстві. 
Правове положення третіх осіб в цивільному судочинстві. Участь у судовому 
процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в 
інтересах інших осіб. Представництво у цивільному судочинстві.

Поняття та значення принципів цивільного процесуального права. 
Проблеми їх систематизації. Право на справедливий судовий розгляд у 
цивільному судочинстві. Принцип верховенства права як стандарт судового 
правотлумачення та застосування права. Пропорційність у цивільному 
судочинстві. Змагальність сторін як основна засада цивільного судочинства. 
Диспозитивність цивільного судочинства.

Цивільна юрисдикція: поняття, види.
Поняття, види процесуальних строків. Початок перебігу процесуальних 

строків. Закінчення та зупинення процесуальних строків. Наслідки пропущення 
процесуальних строків. Поновлення та продовження процесуальних строків.

Поняття та види судових витрат.
Забезпечення позову.
Поняття доказів та доказування у цивільному процесі. Доказові факти. 

Предмет доказування. Правові презумпції (поняття, значення). Класифікація 
доказів. Забезпечення доказів.

Позовне провадження. Розгляд справ у порядку спрощеного позовного 
провадження. Заочний розгляд справи. Окреме провадження. Наказне 
провадження.

Загальна характеристика апеляційного провадження. Право апеляційного 
оскарження. Строк на апеляційне оскарження. Порядок подання апеляційної 
скарги. Повноваження суду апеляційної інстанції.

Загальна характеристика касаційного провадження. Право касаційного 
оскарження. Строк на касаційне оскарження. Порядок подання касаційної 
скарги. Повноваження суду касаційної інстанції. Підстави для передачі справи 
на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду.

Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними 
обставинами.

Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у 
цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб).
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Сімейне право
Поняття сімейного права. Проблема визначення місця сімейного права в 

системі права України.
Джерела сімейного права.
Судовий захист сімейних прав та інтересів.
Шлюб як підстава створення сім’ї. Укладення та розірвання шлюбу. 

Проживання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою або в 
будь-якому іншому шлюбі, як підстава створення сім’ї (фактичні шлюбні 
відносини).

Право особистої приватної власності дружини та чоловіка. Правовий 
режим земельних ділянок та житла, набутих чоловіком, дружиною внаслідок 
приватизації. Право спільної сумісної власності подружжя. Корпоративні права 
подружжя. Правовий режим кредитних коштів, одержаних одним із подружжя 
у шлюбі.

Визначення походження дитини від матері та батька. Визнання 
материнства (батьківства) за рішенням суду. Оспорювання батьківства. Спори 
про материнство.

Особисті немайнові права і обов’язки батьків і дітей. Позбавлення 
батьківських прав. Відібрання дитини від батьків без позбавлення їх 
батьківських прав.

Правовідносини батьків та дітей з приводу майна. Укладення батьками 
правочинів щодо майна дітей. Аліментні зобов’язання матері, батька і дитини.

Усиновлення як сімейна форма влаштування дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. Встановлення та припинення опіки та 
піклування над дітьми. Дитячий будинок сімейного типу та прийомна сім’я як 
форми влаштування дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Міжнародне приватне право
Поняття міжнародного приватного права, його значення. 

Приватноправові відносини з іноземним елементом. Розвиток науки 
міжнародного приватного права.

Поняття та значення колізійного методу правового регулювання в 
міжнародному приватному праві. Поняття колізійної норми, її структура. Типи 
колізійних прив'язок.

Поняття та значення матеріально-правового методу регулювання в 
міжнародному приватному праві.

Порівняльно-правовий метод. Об'єкти порівняння в міжнародному 
приватному праві.

Джерела міжнародного приватного права.
Обхід закону в міжнародному приватному праві.
Поняття «юридична особа» в міжнародному приватному праві. Колізійні 

норми щодо правового статусу юридичних осіб.
Колізійні норми речового права.
Зовнішньоекономічні договори (контракти) і право, що застосовується до 

них. Колізійні норми щодо договірних зобов’язань. Колізійні норми щодо 
недоговірних зобов’язань.

Трудові відносини з «іноземним елементом» та джерела їх регулювання.
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Поняття шлюбу у міжнародному приватному праві. Основні концепції 
шлюбу. Матеріальні та формальні умови шлюбу. Порядок укладення шлюбу.

Спадкування з «іноземним елементом». Континентальна система 
спадкового права. Романська система. Система парантелл. Англосаксонська 
система спадкового права.

Держава у цивільних правовідносинах з «іноземним елементом». Імунітет 
держави та його види. Україна як суб'єкт міжнародного приватного права.

Трудове право
Характеристика трудового права як самостійної галузі права. Особливості 

методу трудового права.
Загальна характеристика поняття, структури та змісту трудових 

правовідносин. Підходи до визначення поняття суб'єкта трудових 
правовідносин та їх класифікації.

Характеристика системи джерел трудового права України. Сучасні 
тенденції правового унормування трудових правовідносин в Україні. 
Особливості правового регулювання праці в Україні в умовах воєнного стану.

Поняття трудового договору та його відмінні ознаки від суміжних 
договорів у цивільному, господарському та адміністративному галузях права 
України. Поняття і сутність контракту у трудовому праві України.

Характеристика загальних підстав припинення трудового договору 
відповідно до трудового законодавства України.

Поняття, види та особливості правового регулювання робочого часу в 
Україні.

Поняття, види та особливості правового регулювання часу відпочинку в 
Україні.

Порядок та особливості надання щорічної відпустки в Україні в умовах 
воєнного стану.

Загальна характеристика правового регулювання оплати праці в Україні
Поняття трудової дисципліни у трудовому праві України її правове 

регулювання та забезпечення.
Характеристика інституту охорони праці в Україні.
Підходи до розуміння поняття та класифікації трудових спорів.
Характеристика системи органів контролю та нагляду за дотриманням 

законодавства про працю в Україні. Особливості юридичної відповідальності 
за порушення законодавства про працю в У країні.

Право соціального забезпечення
Цифрова трансформація соціальної сфери.
Поняття та порядок визначення державних соціальних гарантій. Система 

і класифікація соціальних нормативів. Прожитковий мінімум як базовий 
соціальний стандарт. Застосування прожиткового мінімуму.

Теоретико-правові засади організаційно-правових форм соціального 
забезпечення.
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Асигнування з бюджету як організаційно-правова форма соціального 
забезпечення.

Особливості нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Характеристика загальнообов’язкового державного соціального 
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Характеристика 
загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності. Характеристика загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття.

Проблеми реформування пенсійної системи України. Особливості 
недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Поняття і види пенсій в 
солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Особливості правового регулювання надання страхових допомог. 
Особливості правового регулювання надання державних допомог.

Проблеми реформування системи пільг в Україні.
Особливості надання платних і безоплатних соціальних послуг.
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