




п )яснювальна записка 

Для прийому осіб, які 
спеціаліст» вступають для з 
Правилами прийому до Відк 
«Україна» передбачений конк 
випробування. 

Програма фахового 
кваліфікаційного рівня «бакалав 
основі освітньо-кваліфікаційнс 
характер, створена у відпові 
спеціальності в частині фундаме 

У процесі підготовки 
користуватися основною літератї 

Фахове вступне випробува: 
критерії оцінювання результ 
п'ятибальною шкалою. 

за основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
цобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», 
зитого міжнародного університету розвитку людини 
урсний відбір за результатами фахового вступного 

вступного випробування для здобуття освітньо-
р» за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» на 
то рівня «молодший спеціаліст» має комплексний 
дності зі змістом основних профільних дисциплін 
нтальної та пр о ф е с ій н о •• пр акти чн ої підготовки, 
о фахового вступного випробування рекомендується 
урою, яку подано наприкінці програми, 
ння проводиться у формі тестування. Програма містить 

.тів тестування. Конкурсний бал обчислюється за 

Тема 1. Загальна хара 
Співвідношення публічне^ 

право. Місце цивільного права в 
Предмет цивільно-правов 

цивільним правом. Особисті не 
Цивільно-правовий метод регул 
Основні принципи цивільного 
цивільного права від інших галу: 

Цивільне законодавство. 

Тема 2. Цивільні правовідносини 
Поняття та структура циві 
Поняття цивільних правов 

правовідносин. 
Зміст цивільних правовід 

прав. Поняття, зміст та види суб 
Елементи ти види цивільн 
Склад учасників (суб'є 

правоздатності і дієздатності. Ос 
Класифікація (види) цивіл 
Підстави виникнення та п 
Тема 3. Фізичні особи 
Правоздатність фізичних 

правоздатності фізичних осіб. С 

Зміст програми 

Цивільне право 
і^теристика цивільного права 

го та приватного права. Цивільне право як приватне 
системі галузей права. 
ого регулювання. Майнові відносини, які регу. 

майнові відносини, які регулюються цивільним 
ювання суспільних відносин. Функції цивільного 
права. Визначення цивільного права. Відмеж, 

зей права. Система цивільного права як галузі пра: 
налогія закону. Аналогія права. А 

льних правовідносин. 
ідносин. Елементи та структурні особливості цивільних 

вільних носин. Поняття, зміст та види суб'єктивних ЦИІ 
єктивних обов'язків, 
их правовідносин. 
ктів) цивільних правовідносин. Поняття цивільної 
єкти цивільних правовідносин, 

ьних правовідносин, 
рипинення цивільних правовідносин, 
як суб'єкти цивільних правовідносин 
осіб. Виникнення та припинення правоздатності- Зміст 

г^іввідношення правоздатності та суб'єктивного права. 

лю: ються 
правом, 

права, 
ування 
ва. 



Дієздатність фізичної 
осіб-підприємців. Порядок, у: 
відсутньою та оголошення пом 

особи. Особливості правового становища фізичних 
мови та правові наслідки визнання особи безвісно 

ерлою. Роль ОВС в оголошенні особи померлою. 

Тема 4. Юридичні осо 
Поняття та ознаки юриди 

осіб. Органи юридичних ос 
цивільно-правове значення. 

Порядок і способи утвор 
особи та її правове значення. Пр 
юридичної особи. Реорганізація 
Господарські товариства. Кооп 
внутрішніх справ. 

би як суб'єкти цивільних правовідносин 
чної особи. Поняття і види правосуб'єктності юридичних 

і|б. Індивідуалізація юридичних осіб, її способи та 

іення юридичних осіб. Державна реєстрація юридичної 
ипинення діяльності юридичної особи. Порядок ліквідації 
юридичної особи. Види юридичних осіб. Підприємства, 
еративи. Об'єднання. Види юридичних осіб в органах 

Тема 5. Об'єкти цивіл 
Поняття і види об'єктів 

Класифікація речей та її правоз 
об'єкти цивільних правовідносі 
валютних цінностей. Поняття та 
підприємства як об'єкт правой 
правовідносин. Результати творч 

Особисті немайнові благ 

ьних правовідносин 
цивільних правовідносин. Поняття речей та їх ознаки, 
г значення. Поняття майна. Гроші та валютні цінності як 
ш. Поняття та особливості цивільно-правового режиму 
основні види цінних паперів. Єдиний майновий комплекс 
ідносин. Послуги та інші дії як об'єкти цивільних 
юї діяльності як об'єкти цивільних правовідносин, 
як об'єкти цивільних правовідносин. 

Тема 6. Особисті нема 
Поняття та ознаки особ 

Розвиток концепції особистих н 
регулювання особистих нема: 
приналежності особистих немай 

Поняття та ознаки осо 
особлива категорія об'єктів цивіл 
спеціальні суб'єкти особиста 
немайнових відносин. 

Підстави виникнення ос є 
гарантії забезпечення особисті'! 
особистих немайнових прав: за 
закріплення. Система особистих 

Захист особистих немайи 
недостовірної інформації. Відщ: 

Тема 1. Поняття, пред 
Державна сімейна політика 

Поняття сімейного права 
Особливості сімейного права та 
сімейного права. Принципи сіме 

Державна охорона сім'ї 
принципи та напрями державної 

йнові права фізичної особи 
истих немайнових прав, не пов'язаних із майновими, 
емайнових прав у цивільному праві. Джерела правового 
йнових прав фізичної особи. Проблема галузевої 
нових, не пов'язаних із майновими, відносин, 

бистих немайнових відносин. Нематеріальні блага як 
ьного права. Особливості суб'єктного складу. Загальні та 
х немайнових відносин. Абсолютність особистих 

бистих немайнових прав фізичної особи. Здійснення та 
х немайнових прав. Критерії класифікації та види 

цільовим спрямуванням, порядком виникнення, формою 
немайнових прав у Цивільному кодексі, 

ових прав. Поновлення порушеного права. Спростування 
кодування моральної шкоди. 

Сімейне право 
мет, принципи, система сімейного права України. 

як юридичної науки, галузі права, правової дисципліни. 
його місце в системі права України. Предмет і метод 

йного права. Система сімейного права України. 
Концепція державної сімейної політики. Основні 

сімейної політики. 



Тема 2. Виникнення і 
сімейного права 

Загальні риси дореволйф 
Історичний розвиток законодав 
Перші декрети в Україні про 
стану, про сім'ю та опіку 19 
громадянського стану УРСР 192 
кодекс України 2011 р. Звичай 
регулювання сімейних правові 
Суду України у справах про шл: 

ійного вітчизняного законодавства про шлюб та сім'ю, 
ства про шлюб та сім'ю в радянський період (з 1917 р.). 

та сім'ю. Кодекс законів про акти громадянського 
р. Кодекс законів про сім'ю, опіку та шлюб і акти 

6 р. Кодекс про шлюб та сім'ю України 1969 р. Сімейний 
як джерело сімейного права в Україні. Договір як засіб 

іносин. Правове значення постанов Пленуму Верховного 
:юб та сім'ю. 

шлюб 
19 

Д 

Тема 3. Історичні фор 
Первісні форми сім'ї та 

"Походження сім'ї, приватної 
Історичні передумови виникне н 
сім'ї. Національні українські тра, 

ми сім'ї та шлюбу 
шлюбу за часів родового устрою за роботою Ф. Енгельса 
власності і держави". Основні риси і види парної сім'ї, 
ня моногамної сім'ї. Загальна характеристика моногамної 
диції сім'ї та шлюбу. 

Тема 4. Сімейні право 
Поняття сім'ї як правової 

(порівняльна характеристика), 
правовідносин. Підстави вин|и| 
правовідносин. Родинність і с:в 
права та обов'язки. Здійснення 
сімейних прав та інтересів. Стро 

відносини 
категорії. Сім'я в соціологічному і юридичному значенні 

Право особи на сім'ю. Поняття і види сімейних 
кнення сімейних правовідносин. Учасники сімейних 
ояцтво у сімейному праві України. Суб'єктивні сімейні 
сімейних прав та виконання сімейних обов'язків. Захист 
ки і позовна давність у сімейному праві України. 

Тема 5. Шлюб у сімейн 
Поняття шлюбу та його о 

значення. Право на шлюб. Зміс 
реєстрація шлюбу. Порядок реєс 
значення взаємної обізнаності 0 
здоров'я одне одного. Правові 
шлюбу. Правові наслідки реєс 
укладення шлюбу. Наслідки пор 

Тема 6. Недійсність шл 
Поняття недійсності ш; 

недійсними судом (порядок та 
який може бути визнаний недійс 
його припинення. Юридичні на 

1. Актуальні проблеми цив 
Я. В. Матвійчук. - К.: ДЕТУТ, 20І1 

2. Братель О.Г., Пилипе 
підготовки до іспитів]. - К : ФОП 

розвиток вітчизняного сімейного права. Джерела 

ому праві України. Укладення шлюбу 
знаки. Умови укладення шлюбу. Шлюбний вік: поняття, 

принципу добровільності укладення шлюбу. Державна 
трації шлюбу. Час та місце реєстрації шлюбу. Юридичне 
>сіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, про стан 
наслідки відмови нареченого, нареченої від реєстрації 
трації шлюбу. Правозгідність шлюбу. Перешкоди до 
іушення вимог закону щодо укладення шлюбу. 

юбу 
і|обу. Абсолютно недійсні шлюби. Визнання шлюбів 
підстави). Фіктивні шлюби і фіктивні розлучення. Шлюб, 

ним за рішенням суду Визнання шлюбу недійсним після 
лідки недійсності шлюбу. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА 

Вступнику пропонується 25 тестових завдань, що відповідають програмі фахового 
вступного випробування. 

Кількість 
правильних 
відповідей 

Критерії оцінювання Оцінка 

0-12 Абітурієнт володіє матеріалом на рівні елементарного 
розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, 
об'єктів 

Не 
задовільно 

13-17 Абітурієнт вододіє матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, що становлять незначну частину матеріалу 

Задовільно 

18-22 Абітурієнт володіє матеріалом, проте припускається 
незначних помилок при відтворенні 

Добре 

23-25 Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє ґрунтовні 
знання і розуміння основних положень 

Відмінно 


