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ВСТУП 

 

В умовах побудови правової держави та розвитку ринкової економіки 

підвищується роль права як регулятора суспільних відносин. Зростають вимоги 

до підготовки фахівців-юристів для здійснення професійної діяльності. 

Дисципліни спеціальностей «Право» та «Міжнародне право» є 

професійно орієнтованими і спрямовані на здобуття правових знань, вивчення 

нормативно-правової бази України, що є однією із найважливіших умов 

дотримання вимог законодавства, профілактики різних правопорушень, 

формування сучасного правового мислення, професійної свідомості та правової 

культури, здатності застосовувати правові знання для аналізу суспільних 

процесів. 

Програму вступного фахового випробування зі спеціальностей 081 

«Право» та 293 «Міжнародне право», спеціалізацій «Комерційне право», 

«Цивільне право і процес», «Фінансове право», «Правове забезпечення безпеки 

підприємницької діяльності», «Міжнародне право» розроблено відповідно до 

вимог кваліфікаційної характеристики фахівця за спеціальностями «Право» та 

«Міжнародне право». 

Метою вступного фахового випробування є оцінювання рівня набутих 

професійних знань, умінь та інших компетентностей. Вступні фахові 

випробування проводяться у формі тестування. 

Метою програми є забезпечення вступників необхідною інформацією 

щодо структури і змісту вступного випробування з фаху. 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Розділ 1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

Поняття та ознаки юридичної науки. Об’єкти юридичної науки. Функції 

теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Методи дослідження 

теорії держави і права.  

Основні характеристики родового ладу. Теорії походження держави: 

патріархальна, теологічна, договірна, органічна, психологічна, матеріалістична 

(класова), теорія насильства. Причини виникнення держави.  

Поняття та ознаки держави. Сутність держави. Суверенітет держави. 

Суверенні права держави. Суверенітет народу. Суверенітет нації. Поняття 

типології. Формаційний підхід до типології держави. Цивілізаційний підхід до 

типології держави. Держава як організація. 

Поняття та види влади. Сутність влади. Політична влада. Поняття та 

ознаки державної влади. Теорія поділу влади. Поняття та форми демократії. 

Інститути і суб’єкти демократії. Принципи демократії. Функції демократії. 

Поняття та класифікація функцій держави. Правові форми здійснення 

функцій держави. Методи здійснення функцій держави. 
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Поняття форми держави. Форми державного устрою. Ознаки федерації. 

Ознаки унітарної держави. Форми державного правління. Форми державного 

(політичного) режиму. 

Поняття механізму держави та його структура. Ознаки механізму 

держави. Поняття апарату держави. Поняття органу держави та його ознаки. 

Види органів держави. Глава держави. Інститут держави. Організація 

здійснення влади на місцях. Місцеве самоврядування. Державна служба та її 

види. Державний службовець, посадова особа. 

Поняття суспільства. Поняття та ознаки громадянського суспільства. 

Поняття й ознаки правової держави. Історія виникнення та розвитку концепції 

правової держави. Поняття й ознаки соціальної держави. Моделі сучасної 

соціальної держави.  

Поняття та структура політичної системи суспільства. Основні елементи 

політичної системи. Поняття та види об’єднань громадян. Правове регулювання 

статусу та діяльності політичних партій. 

Позитивне право. Природне право. Соціальні норми первіснообщинного 

ладу, їх види та функції. Відмінність права від соціальних норм 

первіснообщинного ладу. Теорії походження права. Поняття і ознаки права. 

Принципи права. Суб’єктивне юридичне право. Об’єктивне юридичне право. 

Співвідношення права і закону. Співвідношення національного і міжнародного 

права. Сутність права. Функції права.  

Поняття та ознаки соціальних норм. Види соціальних норм. Право і 

мораль. Право і звичай. Взаємодія корпоративних норм з правом. 

Поняття та класифікація принципів права. Функції права. Сучасні 

концепції праворозуміння.  

Поняття джерел права. Види форм права. Поняття та види нормативно-

правового акта. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі, за колом осіб. 

Закони та підзаконні акти. Законодавчий процес. Види законів. Колізії у 

законодавстві. 

Поняття прав, свобод, обов’язків людини і громадянина. Гарантії прав та 

свобод людини і громадянина. Міжнародні стандарти у галузі прав людини. 

Міжнародний захист прав людини. Національні способи захисту прав людини. 

Поняття та структура правового статусу особи. Правовий статус народу. 

Правовий статус держави. 

Поняття та ознаки норми права. Структура норми права. Види гіпотези, 

диспозиції, санкції. Види правових норм. Спеціалізовані норми права.  

Поняття системи права. Структура системи права. Галузі вітчизняного 

права. Публічне і приватне право. Інститут і підгалузь права. Структура 

системи законодавства. Поняття галузі та інституту законодавства. 

Поняття, принципи та функції правотворчості. Ознаки правотворчості. 

Стадії правотворчого процесу. Види правотворчості. Форми правотворчості. 

Референдум. Правотворча ініціатива. Поняття і види законодавчої техніки. 

Види систематизації нормативно-правових актів: кодифікація, інкорпорація, 

консолідація. 
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Поняття суспільних відносин. Поняття, ознаки та структура 

правовідносин. Суб’єкти та об’єкти правовідносин. Фізична особа. Юридична 

особа. Правосуб’єктність фізичних та юридичних осіб. Правоздатність. 

Дієздатність. Деліктоздатність. Юридичні факти. Види правовідносин.  

Поняття та форми реалізації правових норм. Поняття та ознаки 

правозастосування. Принципи правозастосовчої діяльності. Вимоги до 

правильного застосування норм права. Поняття й ознаки акта застосування 

норм права. Тлумачення норм права. Способи та види тлумачення норм права.  

Поняття прогалин у праві та причини їх існування. Аналогія права. 

Аналогія закону. Основні типи і підтипи (групи) правових систем світу.  

Поняття та принципи законності. Зміст та функції законності. Поняття, 

функції та принципи правопорядку. Структура та ознаки правопорядку. 

Державна дисципліна. Судовий прецедент. 

Поняття, види правової поведінки. Поняття, склад і види правомірної 

поведінки. Поняття та ознаки правопорушень. Склад правопорушень. Види 

правопорушень.  

Поняття та ознаки юридичної відповідальності. Принципи та функції 

юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності. Підстави і 

стадії юридичної відповідальності.  

Поняття, ознаки і функції правового виховання. Зміст, система і механізм 

правового виховання. Засоби та способи  правового виховання. Стадії 

правового виховання. Поняття та джерела правового нігілізму. 

Поняття та ознаки правового регулювання. Основні напрями і межі 

правового регулювання. Механізм правового регулювання. Види, способи і 

типи правового регулювання.  

 

Розділ 2. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

Поняття, предмет, завдання та система кримінального права 

України. Наука кримінального права. Поняття кримінального права. 

Предмет кримінального права. Основні інститути кримінального права 

України. Система кримінального права. Загальна і Особлива частини 

кримінального права.  

 

Загальна частина 

Поняття закону про кримінальну відповідальність. Чинність закону 

про кримінальну відповідальність у просторі та часі. Тлумачення закону 

про кримінальну відповідальність. Поняття закону про кримінальну 

відповідальність, його ознаки. Закон про кримінальну відповідальність, 

кримінальне законодавство і кримінальне право. Джерела кримінального права 

України. Структура Кримінального кодексу України. Специфіка структури 

кримінально-правової норми. Чинність закону про кримінальну 

відповідальність у часі, просторі та за колом осіб. 

Поняття злочину. Поняття та ознаки злочину. Малозначність. 

Класифікація злочинів. 
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Кримінальна відповідальність та її підстави. Поняття кримінальної 

відповідальності, її відмінність від інших видів юридичної відповідальності. 

Основний зміст кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність і 

кримінально-правові відносини. Момент виникнення та припинення 

кримінальної відповідальності. 

Поняття складу злочину та його види. Елементи складу злочину. 

Підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність і 

кримінальне покарання. 

Об’єкт злочину. Поняття і значення об’єкта злочину. Структура об’єкта 

злочину. Види об’єктів злочину. 

Об’єктивна сторона злочину. Поняття, ознаки і значення об’єктивної 

сторони злочину, її обов’язкові та факультативні ознаки. 

Суб’єктивна сторона злочину. Поняття, ознаки і значення 

суб’єктивної сторони злочину. Поняття та елементи вини. Ступінь вини її 

зміст та сутність. Значення вини. Форми вини, критерії і значення їх виділення. 

Суб’єкт злочину. Поняття і ознаки суб’єкта злочину. Поняття 

спеціального суб’єкта злочину. Ознаки, що характеризують спеціальний 

суб’єкт злочину і їх визначення у законі. Види (класифікація) спеціальних 

суб’єктів злочину. 

Стадії вчинення умисного злочину. Поняття і види стадій вчинення 

злочину, критерії і значення їх виділення. Коло злочинів, у яких можливі стадії 

їх вчинення. Значення правильного встановлення стадії вчинення злочину. 

Закінчений злочин і його види. 

Співучасть у злочині. Поняття співучасті у злочині, її об’єктивні і 

суб’єктивні ознаки. Форми співучасті. Види співучасників злочину, критерії і 

значення їх виділення. Відповідальність співучасників. 

Обставини, які виключають злочинність діяння. Поняття та ознаки 

обставин, що виключають злочинність діяння. Необхідна оборона. Затримання 

особи, яка вчинила злочин. Поняття правомірного затримання злочинця. 

Крайня необхідність. Ознаки діяння, що вчиняється у стані крайньої 

необхідності. Інші обставини, що виключають злочинність діяння. 

Звільнення від кримінальної відповідальності. Поняття, підстави і 

правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності. Види 

звільнення від кримінальної відповідальності. 

Поняття та мета покарання. Система і види покарань. Поняття і 

ознаки покарання. Мета покарання. Законодавче визначення покарання. 

Загальна та спеціальна превенції. Поняття, ознаки і значення системи покарань. 

Види покарань. Класифікація покарань.  

Призначення покарання. Загальні засади призначення покарання, їх 

поняття і зміст. Принципи призначення покарання. Призначення покарання у 

межах санкції статті закону, яка передбачає відповідальність за вчинений 

злочин, і у точній відповідності з положенням Загальної частини 

Кримінального кодексу. Види обставин, що пом’якшують і обтяжують 

відповідальність, їх характеристика.  
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Звільнення від покарання і подальшого відбування покарання. 

Поняття, підстави і види звільнення від покарання і подальшого його відбуття. 

Безумовне та умовне звільнення від покарання. Звільнення від покарання у 

зв’язку із втратою особою суспільної небезпечності. Умови звільнення. 

Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності 

виконання обвинувального вироку. Умови застосування давності 

обвинувального вироку. Диференційовані строки давності. Підстава для 

зупинення перебігу строків давності. Переривання перебігу строків давності. 

Строки давності виконання обвинувального вироку, яким призначене додаткове 

покарання. Обмеження застосування давності виконання обвинувального 

вироку. Умовно-дострокове звільнення від покарання. 

Судимість. Поняття і підстава судимості. Кримінально-правове значення 

судимості. Виникнення і припинення судимості. Способи припинення 

судимості. Правові наслідки припинення судимості. Поняття і умови 

погашення судимості. Зняття судимості. 

Інші заходи кримінально-правового характеру. Поняття, мета та 

підстави примусових заходів медичного характеру. Перелік осіб, до яких 

застосовується цей вид примусових заходів. Види примусових заходів 

медичного характеру. Продовження, зміна або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру. Примусове лікування. Спеціальна 

конфіскація, випадки її застосування. 

 

Особлива частина 

Особливості кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх. 

Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

Підстави їх застосування. Види заходів кримінально-правового характеру, 

що застосовуються до юридичних осіб та їх характеристика. 

Наукові основи кваліфікації злочинів. Поняття кваліфікації злочинів. 

Правові основи кваліфікації злочинів: ознаки злочину та їх значення для 

кваліфікації, склад злочину, правова модель і юридична підстава кваліфікації 

злочинів. Формула кваліфікації.  

Злочини проти основ національної безпеки. Поняття, характеристика і 

види злочинів проти основ національної безпеки України.  

Злочини проти життя та здоров’я особи. Особисті блага людини як 

об’єкт кримінально-правової охорони. Види злочинів проти життя та здоров’я 

особи. Злочини проти життя. Кримінально-правове поняття вбивства. Види 

вбивств за Кримінальним кодексом України. Злочини проти здоров’я. Поняття 

тілесного ушкодження: медичний та юридичний критерії. Види тілесних 

ушкоджень. Злочини, що становлять небезпеку для життя та здоров’я людини, 

які вчиняються у сфері медичного обслуговування.  

Злочини проти волі, честі та гідності особи. Загальна характеристика 

злочинів проти волі, честі та гідності особи. Визначення основних понять цієї 

групи злочинів.  
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Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. 

Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканності особи. Визначення основних категорій цієї групи злочинів: 

статевої недоторканності та статевої свободи. Потерпіла особа у злочинах цього 

розділу.  

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод 

людини і громадянина. Поняття, загальна характеристика та види злочинів 

проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина. Злочини проти виборчих прав громадян: поняття та загальна 

характеристика. Злочини проти трудових прав громадян. Злочини у сфері 

охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності. Злочини проти інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина.  

Злочини проти власності. Загальний механізм кримінально-правової 

охорони власності в Україні. Загальна характеристика злочинів проти 

власності.  

Злочини у сфері господарської діяльності. Поняття і види 

господарських злочинів. Загальна характеристика господарських злочинів. 

Злочини у сфері кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України. 

Злочини у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності 

суб’єктів господарювання.  

Злочини проти довкілля. Поняття та види злочинів проти довкілля. 

Особливості безпосередніх об’єктів злочинів проти довкілля. Злочини проти 

екологічної безпеки. Екологічна безпека довкілля як безпосередній об’єкт. 

Злочини у сфері лісокористування, захисту рослинного та тваринного світу. 

Злочини проти громадської безпеки. Поняття і види злочинів проти 

громадської безпеки. Громадська безпека як об’єкт кримінально-правової 

охорони.  

Злочини проти безпеки виробництва. Порушення вимог законодавства 

про охорону праці. 

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Поняття та 

система транспортних злочинів. Злочини, що посягають на безпеку руху або 

експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Злочини, що 

посягають на безпеку руху або експлуатації автотранспорту і міського 

електротранспорту.  

Злочини проти громадського порядку та моральності.  

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення. 

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності 

державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та об’єднань громадян. 

Злочини у сфері використання комп’ютерної техніки. 

Злочини у сфері службової діяльності. Поняття службової особи, 

юридичної особи приватного права та особи, яка надає публічні послуги.  

Злочин проти правосуддя.  
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Злочини проти встановленого порядку несення військової служби 

(Військові злочини). 

Злочини проти миру та безпеки людства та міжнародного 

правопорядку. 

 

Розділ 3. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

Поняття і система цивільного права. Поняття цивільного права. 

Предмет цивільного права. Майнові й особисті немайнові відносини. Метод 

цивільно-правового регулювання суспільних відносин. Принципи цивільного 

права. Місце цивільного права у системі правових галузей.  

Джерела цивільного права. Поняття та види джерел цивільного права. 

Підстави для класифікації актів цивільного законодавства. Цивільне 

законодавство і норми міжнародного права. Звичаї ділового обороту. Роль 

судової практики у регулюванні цивільних правовідносин. Дія цивільного 

законодавства у часі, просторі та за колом осіб. Аналогія закону та аналогія 

права.  

Загальна характеристика цивільних правовідносин. Поняття та 

структура цивільних правовідносин. Поняття і види суб’єктів цивільних 

правовідносин. Зміст цивільних правовідносин. Об’єкти цивільних 

правовідносин. Цивільна правоздатність і дієздатність. Види цивільних 

правовідносин. Поняття підстав виникнення, зміни і припинення цивільних 

правовідносин. Поняття юридичного факту.  

Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин. Виникнення і 

припинення правосуб’єктності фізичних осіб. Особливості правоздатності 

іноземців та осіб без громадянства. Випадки обмеження правоздатності. Види 

цивільної дієздатності фізичних осіб. Деліктоздатність.  Обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи недієздатною. Визнання 

фізичної особи безвісно відсутньою. Оголошення фізичної особи померлою.  

Поняття, порядок встановлення та припинення опіки і піклування. Місце 

проживання фізичної особи.  

Юридичні особи. Поняття, ознаки та види юридичних осіб. 

Правосуб’єктність юридичної особи. Порядок державної реєстрації юридичних 

осіб. Установчі документи юридичних осіб. Правовий статус філій і 

представництв. Органи юридичної особи. Припинення юридичних осіб. 

Особливості ліквідації юридичної особи у випадку банкрутства. Правовий 

статус господарських товариств. Непідприємницькі юридичні особи.  

Об’єкти цивільних прав. Поняття об’єкта цивільних правовідносин. 

Класифікація об’єктів цивільних правовідносин. Речі та їх класифікація. Земля 

як специфічний об’єкт цивільних правовідносин. Майновий комплекс як об’єкт 

цивільних правовідносин. Гроші як особлива категорія речей. Цінні папери як 

специфічний об’єкт цивільних прав. Дії і послуги як об’єкти цивільних 

правовідносин. Нематеріальні блага.  

Правочини. Поняття правочину. Ознаки правочину. Класифікація 

правочинів. Умови дійсності правочинів. Презумпція правомірності правочину. 
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Недійсні правочини. Правові наслідки вчинення і виконання недійсних 

правочинів. Момент недійсності правочину. Недійсність частини правочину. 

Представництво. Поняття і підстави виникнення представництва. 

Суб’єкти представництва. Правові наслідки вчинення правочину 

представником. Наслідки вчинення правочинів неуповноваженою особою або з 

перевищенням повноважень. Передоручення. Види представництва. Поняття 

довіреності. Форма довіреності. Строк дії довіреності. Види довіреності.  

Правові наслідки припинення довіреності. 

Строки здійснення і захисту цивільних прав. Поняття і значення 

строку і терміну в цивільному праві. Обчислення строків. Види строків. 

Наслідки прострочення виконання зобов’язань. Строки захисту цивільних прав. 

Позовна давність. Поняття і значення позовної давності. Види строків 

позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється. Початок 

перебігу строку позовної давності. Зупинення та перив перебігу строків 

позовної давності. Наслідки закінчення строку позовної давності. Подовження 

строків позовної давності. Поновлення строків позовної давності. 

Поняття та види особистих немайнових прав. Поняття і значення 

особистих немайнових прав. Зміст особистих немайнових прав фізичних осіб. 

Види особистих немайнових прав. Види особистих немайнових прав. Поняття 

права фізичних осіб на честь і гідність. Зміст права захисту честі, гідності, 

ділової репутації. Поновлення порушеного особистого немайнового права.  

Загальні положення про право власності. Правові форми власності. 

Поняття права власності. Зміст суб’єктивного права власності. Межі здійснення 

права власності. Суб’єкти права власності. Право приватної власності. Право 

державної власності. Право комунальної власності. Підстави виникнення та 

припинення права державної і комунальної власності. Способи набуття і 

припинення права власності. Набувальна давність. Тягар утримання майна. 

Ризик випадкового знищення чи пошкодження речі. 

Право спільної власності. Поняття права спільної власності. Право 

спільної часткової власності. Визначення часток у праві спільної часткової 

власності. Відчуження частки у спільному майні. Виділення частки із спільного 

майна. Звернення стягнення на частку в спільному майні. Право спільної 

сумісної власності. Особливості спільної власності подружжя.  

Обмежені речові права. Поняття та види обмежених речових прав. 

Право володіння чужим майном. Поняття, види та зміст права користування 

чужим майном (сервітути). Встановлення сервітуту. Припинення сервітуту. 

Право господарського відання. Право оперативного управління. Заставне право, 

право притримання. 

Захист права власності та інших речових прав. Самозахист цивільних 

прав. Цивільно-правові способи захисту права власності та інших речових прав. 

Віндикаційний позов. Негаторний позов. Захист інтересів суб’єкта іншого 

речового права.  

Поняття інтелектуальної власності і система її правової охорони. 

Поняття інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. 
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Суб’єкти права інтелектуальної власності. Особисті немайнові та майнові права 

інтелектуальної власності. Основні інститути права інтелектуальної власності.  

Поняття та види зобов’язань. Поняття зобов’язання. Елементи 

зобов’язання. Підстави виникнення зобов’язань. Види зобов’язань. Сторони у 

зобов’язанні. Множинність осіб у зобов’язанні. Зміна осіб у зобов’язанні. 

Підстави та порядок заміни кредитора у зобов’язанні. Відступлення права 

вимоги (цесія). Переведення боргу. 

Виконання та припинення зобов’язань. Поняття та принципи 

виконання зобов’язань. Загальні умови виконання зобов’язань. Способи 

забезпечення виконання зобов’язань. Підстави припинення зобов’язань. 

Новація. Прощення боргу. Мирова угода.  

Цивільно-правова відповідальність. Поняття та особливості цивільно-

правової відповідальності. Підстави та умови цивільно-правової 

відповідальності. Форми та види цивільно-правової відповідальності. Поняття 

збитків. Відшкодування збитків. Моральна шкода. Презумпція вини. 

Відповідальність за дії третіх осіб. Підстави звільнення від цивільно-правової 

відповідальності. Непереборна сила.  

Цивільно-правовий договір. Поняття та функції цивільно-правового 

договору. Свобода договору. Класифікація цивільно-правових договорів. Зміст 

та форма договору. Істотні умови договору. Порядок укладення договору. Зміна 

умов договору. Розірвання договору. Правові наслідки зміни або розірвання 

договору. 

Договір купівлі-продажу та його види. Поняття та елементи договору 

купівлі-продажу. Договір роздрібної купівлі-продажу. Особливості договору 

оптової купівлі-продажу. Поняття та елементи договору поставки. 

Відповідальність за договором поставки.  

Договір міни. Договір дарування.  

Договір ренти. Договір довічного утримання.  

Договір найму (оренди).  

Окремі види договору найму. Поняття , зміст і форма договору прокату. 

Найм (оренда) земельної ділянки. Найм будівлі або іншої капітальної споруди. 

Найм (оренда) транспортного засобу. Оренда державного і комунального 

майна. Суборенда. Договір лізингу. Договір позички. Договір найму (оренди) 

житла. 

Договір підряду.  

Договір будівельного підряду.  

Транспортні договори. Види транспортних зобов’язань. Договір 

перевезення вантажу. Перевезення вантажу залізничним транспортом. 

Перевезення на внутрішньому водному транспорті. Морські перевезення. 

Повітряні перевезення. Автомобільні перевезення. Договір чартеру 

(фрахтування). Перевезення у прямому змішаному сполученні. Договір 

перевезення пасажирів і багажу. Перевезення транспортом загального 

користування. Транспортне експедирування.  

Договори про надання юридичних і фактичних послуг. Поняття та 

елементи договору зберігання. Особливості договору складського зберігання. 
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Зберігання речі у ломбарді. Зберігання цінностей у банку. Зберігання речей у 

камерах схову підприємств транспорту. Зберігання у гардеробах організацій. 

Зберігання у готелі. Зберігання речей, які є предметом спору (секвестр). Договір 

охорони. Договір доручення. Договір комісії. Договір управління майном.  

Зобов’язання зі страхування.  

Кредитні та розрахункові зобов’язання. Договір позики. Новація боргу 

у позикове зобов’язання. Кредитний договір. Товарний і комерційний кредит. 

Договір банківського вкладу. Договір банківського рахунку. Види рахунків. 

Банківська таємниця. Загальна характеристика договору рахунка умовного 

зберігання (ескроу).  Договір факторингу. Загальні положення про розрахунки. 

Форми розрахунків.  

Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Види 

та порядок укладення договорів щодо розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності. Ліцензія та види ліцензій на використання об’єкта 

інтелектуальної власності. 

Договір комерційної концесії.  

Зобов’язання, що виникають з односторонніх дій. Публічна обіцянка 

винагороди. Види зобов’язань, що виникають у зв’язку з публічною обіцянкою 

винагороди. Умови виникнення зобов’язання. Зміст зобов’язання. Припинення 

зобов’язання у зв’язку з публічною обіцянкою винагороди. Публічна обіцянка 

винагороди за результатами конкурсу. Зобов’язання, що виникають внаслідок 

рятування здоров’я та майна фізичної особи, майна фізичної або юридичної 

особи. Зобов’язання, що виникають внаслідок загрози життю, здоров’ю, майну 

фізичної особи або майну юридичної особи. Правові наслідки набуття або 

збереження майна без належної правової підстави. 

Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди (деліктні 

зобов’язання). Поняття делікту і деліктних зобов’язань. Місце деліктних 

зобов’язань у системі зобов’язального права. Поняття шкоди. Поняття 

моральної шкоди. Умови виникнення відповідальності за завдану шкоду. 

Умови виникнення зобов’язань за завдану шкоду, що не належать до заходів 

відповідальності. Особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підви-

щеної небезпеки. Компенсація моральної шкоди. 

Загальні положення про спадкування. Поняття спадкування. Підстави 

спадкування. Поняття спадщини. Склад спадщини. Відкриття спадщини. 

Спадкоємці. Право на спадкування. Усунення від права на спадкування. 

Спадкування права на окремі види майна. 

Спадкування за законом і за заповітом. Спадкоємці за законом. 

Черговість спадкування за законом. Спадкування за правом представлення. 

Поняття, зміст та форма заповіту. Позбавлення спадщини. Заповідальний 

відказ. Покладення на спадкоємця обов’язків. Заповіт з умовою. Секретний 

заповіт. Скасування та зміна заповіту. Таємниця заповіту. Недійсність заповіту. 

Здійснення права на спадкування. Прийняття спадщини. Відмова від 

прийняття спадщини, правові наслідки. Перехід права на прийняття спадщини. 

Поділ спадщини між спадкоємцями. Охорона спадкового майна. Управління 
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спадщиною. Виконання заповіту. Оформлення права на спадщину. Спадковий 

договір. 
 

КРИТЕРІЇ 

оцінювання знань на вступному фаховому випробуванні  

для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 
 

1. Загальні положення 

Мета фахового випробування – оцінити відповідність знань, умінь та 

навичок вступників вимогам програми вступного фахового випробування. 

Програма складається на основі фахових дисциплін ВНЗ І–ІІ рівня 

акредитації. 

2. Структура екзаменаційного білета 

Екзаменаційний білет з фахового випробування складається з 50-ти 

закритих тестових завдань. 

3. Критерії оцінювання 

 Рівень знань оцінюється за 200-баловою шкалою. 

 Виконуючи тестове завдання, вступнику потрібно вибрати одну правильну 

відповідь. 

 Правильна відповідь на тестове завдання оцінюється у 4 бали, а неправильна 

– у 0 балів. 

 Вступники, які отримали менше 100 балів участі у конкурсі не беруть. 
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