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Програма додаткового вступного випробування для вступників на навчання для 

здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право» / Укладачі: Герасимчук О.П., Іщук 

С.І., Боржецька Н.О., Панчук І. О., Блащук Т. В., Костюк В. Л., Шминдрук О.Ф. – Острог: 

НаУОА, 2019 

 

 

 

 

 

Програма розглянута та схвалена на засіданні кафедри теорії та історії 

держави і права (Протокол № 7 від 19 лютого 2019 року), кафедри цивільно-

правових дисциплін (Протокол № 8 від 19 лютого 2019 року), кафедри правосуддя 

та кримінально-правових дисциплін (Протокол № 8 від 19 лютого 2019 року), 

кафедри муніципального права та адміністративно-правових дисциплін (Протокол 

№ 8 від 19 лютого 2019 року) 
 

 

 

Програма розглянута та схвалена на засіданні Приймальної комісії 

Національного університету «Острозька академія» (Протокол № 3 від 28 лютого 

2019 року).  
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Пояснювальна записка 

 

Програма складається з блоків питань із таких дисциплін: «Теорія держави і 

права», «Конституційне право України», «Трудове право та право соціального 

забезпечення», «Кримінальне право України», «Кримінальний процес України», 

«Цивільне право України», «Цивільний процес України». 

Метою додаткового вступного випробування є виявлення знань та сформованих 

компетентностей вступників у сфері права. 

Згідно з вимогами програми випробовування вступники повинні 

продемонструвати: 

1. Знання основ теорії права та держави, структури правничої професії та її ролі 

у суспільстві. 

2. Знання стандартів правничої професії. 

3. Знання міжнародних стандартів прав людини. 

4. Знання Конвенції з захисту прав людини та основоположних свобод, а також 

прецедентної практики Європейського суду з прав людини. 

5. Знання засад і доктрин національного права, а також змісту правових 

інститутів таких фундаментальних галузей права, як: конституційне право, цивільне 

і цивільне процесуальне право, трудове право, кримінальне і кримінальне 

процесуальне право. 

6. Навички реалізації та застосування норм матеріального і процесуального 

права. 

7. Уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні 

правових ситуацій. 

8. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 

9. Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції. 

10. Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи 

їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності. 

11. Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння 

їх правового характеру і значення. 

12. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань у професійній діяльності. 
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Зміст програми 

 

Теорія держави і права 

1. Поняття держави 

2. Типологія держав: формаційний та цивілізаційний підхід 

3. Основні теорії походження держави. 

4. Поняття механізму держави. Механізм та апарат держави. 

5. Структура механізму держави 

6. Поняття форми державного правління  

7. Поняття форми державного устрою 

8. Поняття державно-правового режиму 

9. Поняття і класифікація функцій держави 

10. Поняття правової держави 

11. Громадянське суспільство та його ознаки 

12. Поняття та ознаки соціальних норм 

13. Основні підходи до розуміння права 

14. Сутність права 

15. Виникнення та історичний розвиток права 

16. Правовий статус особистості: поняття, структура, види 

17. Об’єктивне та суб’єктивне право. 

18. Основні права особистості 

19. Юридичні обов’язки особистості 

20. Соціальні та технічні норми. 

21. Поняття та класифікація соціальних норм. 

22. Право та мораль.  

23. Право та інші соціальні норми. 

24. Правові презумпції та аксіоми. 

25. Поняття та структура системи права 

26. Норма права 

27. Галузь права. Галузі права України 

28. Приватне та публічне право 

29. Поняття форми права. 

30. Види форм права. 

31. Нормативно-правовий акт як основна форма (джерело) права 

32. Дія нормативно-правових актів у часі, в просторі та за колом осіб 

33. Поняття та передумови виникнення правовідносин 

34. Суб’єкти правовідносин 

35. Об’єкт правовідносин 

36. Зміст правовідносин 

37. Юридичні факти 

38. Поняття тлумачення права 

39. Види тлумачення права 

40. Поняття та основні ознаки правопорушення 

41. Юридичний склад правопорушення 

42. Поняття юридичної відповідальності 
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43. Види юридичної відповідальності 

44. Обставини, що виключають юридичну відповідальність 

45. Звільнення від юридичної відповідальності 

46. Форми реалізації права 

47. Стадії застосування права 

48. Поняття юридичного процесу 

49. Стадії юридичного процесу 

50. Поняття механізму правового регулювання 

 

Список рекомендованої літератури  

1. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. — М.: 

Издательство НОРМА, 2001. — 752 с. 

2. Волькенштейнь О.А. Право и призволь. – М., 1906. 

3. Гринюк Р. Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і 

практична реалізація. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. - 388 с. - 

Бібліогр.: с. 353. 

4. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы 

современности: Пер. с фр. В.А. Туманова. — М.: Междунар. отношения, 1999. — 

400 с.  

5. Дживелеговъ А.К. Права и обязанности гражданъ въ правове мъ 

государствъ. Москва, 1906.  

6. Дністрянський Станіслав Др. Загальна наука права і політики. Том І. - 

Прага, 1923. 

7. Дністрянський Станіслав Др. Нова держава. - Відень - Прага - Львів, 

1923.  

8. Дністрянський Станіслав Др. Погляд на теорії нрава та держави. - Львів, 

1925. 

9. Загальна теорія держави і права / За редакцією академіка АПрН України, 

доктора юридичних наук, професора В.В. Копєйчикова. — К.: Юрінком, 1997. — 

320 с. 

10. Коркунов К.М. Лекции по общей теории права. – С.-Петербург, 1908. 

11. Котюк В.О. Теорія права: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. 

вузів. — К.: Вентурі, 1996. — 208с; 

12. Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебно-

методическое пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 1997. — 197с. 

13. Нечитайленко А. А. Основы теории права: Учебное пособие.- Харьков: 

Фирма «Консум», 1998.- 176 с. 

14. Рабинович П. М.  Права людини і громадянина у Конституції України 

(до інтерпретації вихідних конституційних положень).—Х.: Право. 1997.—64 с. 

15. Рабинович П.М. Основи загальної теорії права та держави. – К., 1994. 

16. Скакун О.Ф.   Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: 

Консум, 2001. — 656 с.  
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Конституційне право України 

 

1. Конституційно-правові норми: поняття, структура, зміст, класифікація.  

2. Конституційно-правові відносини: поняття, особливості, суб’єкти та 

об’єкти.  

3. Джерела конституційного права України як галузі права: поняття та види.  

4. Конституційно-правова відповідальність: поняття, види, форми (санкції). 

5. Поняття та загальна характеристика Конституції як Основного Закону 

держави.  

6. Поняття та засади конституційного ладу України.  

7. Гарантії конституційного ладу України.  

8. Конституційно-правовий статус людини і громадянина як інститут 

конституційного права: поняття, елементи та їх загальна характеристика. 

9. Громадянство України: поняття, принципи, підстави набуття та припинення.  

10. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні: поняття, 

особливості національного режиму.  

11. Правовий статус біженців 

12. Громадянські (особисті),  політичні права і свободи людини і громадянина в 

Україні  

13. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні  

14. Поняття, основні форми, функції та механізм безпосередньої демократії.  

15. Верховна Рада України: поняття та  функції.  

16. Організація роботи парламенту України.  

17. Законодавчий процес та його стадії.  

18. Конституційно – правовий статус Уповноваженого ВРУ з прав людини. 

19. Поняття глави держави і його місце в механізмі державної влади України. 

20. Поняття і сутність виконавчої влади. Система органів виконавчої влади 

України.  

21. Поняття та функції судової влади .  

22. Конституційні принципи правосуддя.  

23. Система судів загальної юрисдикції. Функції і повноваження судів загальної 

юрисдикції.  

24. Склад і порядок формування Конституційного Суду України.  

25. Повноваження Конституційного Суду України.  

26. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою 

України.  

27. Конституційні засади місцевого самоврядування: поняття, завдання та 

функції в Україні.   

 

Список рекомендованої літератури  

1. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. — Т. 2 / 

За загальною редакцією Ю. С. Шемшученка. — К.: Юридична думка, 2008. — 800с. 

2. Скрипнюк О. В. Курс сучасного конституційного права України: академічне 

видання / Скрипнюк О. В. – Х.: Право, 2009. – 486 с.  
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3. Федоренко В. Л. Конституційне право України: підруч. / До 20-ої річниці 

Конституції України та 25-ої річниці незалежності України / В. Л. Федоренко. – К.: 

Видавництво Ліра-К, 2016. – 616 с.  

4. Конституційні права, свободи і обов‘язки людини і громадянина в Україні / 

За ред. академіка НАН України Ю.С. Шемшученка. - К.: Вид-во ―Юридична думка, 

2008. - 252 с. 

5. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій 

(голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. ; Нац. акад. 

прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с. 

6. Конституційне право України : посіб. для підготовки до іспитів / Ю. Г. 

Барабаш, Т. М. Слінько, Л. І. Летнянчин та ін. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Х. : 

Право, 2016. – 346 с. 

 

 

Трудове право та право соціального забезпечення 

 

1. Право на працю у системі соціально-економічних прав людини. 

2. Поняття та ознаки принципів трудового права. 

3. Проблеми кодифікації трудового законодавства. 

4. Місце локальних нормативних актів у системі джерел трудового права. 

5. Поняття, ознаки та види суб’єктів трудового права. 

6. Поняття, ознаки та значення колективного договору. 

7. Поняття, ознаки  та соціально-правове значення трудового договору. 

8. Форма трудового договору та її правове значення. 

9. Стадії укладення трудового договору. 

10. Зміна істотних умов праці. 

11. Загальні підстави припинення трудового договору. 

12. Поняття, ознаки та види робочого часу. 

13. Поняття, ознаки та види відпусток. 

14. Організація охорони праці роботодавцем. 

15. Охорона праці жінок. 

16. Охорона праці неповнолітніх. 

17. Охорона праці працівників із інвалідністю. 

18. Поняття, ознаки та механізми забезпечення трудової дисципліни. 

19. Поняття та ознаки матеріальної відповідальності працівників. 

20. Поняття, ознаки та види трудових спорів (конфліктів). 

21. Трудовий стаж та його соціально-правове значення 

22. Страховий стаж та його соціально-правове значення. 

23. Пенсійне  право у системі права соціального забезпечення. 

24. Право соціальних допомог як інститут права соціального забезпечення. 

 

Список рекомендованої літератури  

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – Офіц. вид. – 

1996. – № 30. – Ст. 141.  
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2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: 

Міжнародний пакт ООН від 16.12.1966 р. // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_042. 

3. Конвенція про права інвалідів: Конвенція ООН від 13.12.2006 р. // 

Офіційний вісник України. – 2010. – № 17. – Стор. 19. 

4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція 

Ради Європи від 04.11.1950 р. // Урядовий кур’єр. – 2010. – 17 листопада. – № 215. 

5. Європейська соціальна хартія від 3 травня 1996 року // Голос 

України. – 2006. – 30.11.– № 227. 

6. Про колективні договори і угоди: Закон України від 1.07.1993 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 361. 

7. Про виконання та застосування практики Європейського суду з прав 

людини: Закон України від 23.02.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 

2006. № 30. Ст. 260. (у редакції від 2.12.2012р.). Електронний ресурс: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3477-15. 

8. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10. 2014 р.// Відомості 

Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056. 

9. Трудове право України: підручник / М. І. Іншин, В. І. Щербина. – Х.: Диса 

плюс, 2014. – 499 с. 

10. Трудове право України: Академ. курс: підруч. / [А. Ю. Бабаскін, 

Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана та ін.]; за заг. ред. Н. М. Хуторян. – К.: Видавництво 

А.С.К., 2004. – 608 с. 

11. Трудове право України: Академ. курс: підруч. [для студ. юрид. спец. 

вищ. навч. закл.] / [П. Д. Пилипенко, В. Я. Буряк, З. Я. Козак та ін.]; за ред. 

П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., переробл. та доп. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 

2007. – 536 c. 

12. Трудове право України : [навч. посібник] / В. В. Бонтлаб, К. М. Біда, 

В. Л. Костюк, Я. М. Сімутіна, І. Р. Вітик, В. П. Мельник, О. Я. Мельник / За заг. 

редакцією В. Л. Костюка. – К. : Видавництво «Промінь», 2010. – 280 с. 

 

 

Кримінальне право України 

    

1. Дія закону про кримінальну відповідальність у часі і просторі.  

2. Поняття злочину. Малозначиме діяння. 

3. Склад злочину. Види складів злочинів. 

4. Об’єкт і предмет злочину. Класифікація об’єктів злочинів. 

5. Об’єктивна сторона злочину.  

6. Суб’єкт злочину, його ознаки та види. 

7. Суб’єктивна сторона злочину.  

8. Помилка і її значення для кримінальної відповідальності.  

9. Поняття і види стадій вчинення злочину. 

10. Добровільна відмова від вчинення злочину та її відмінність від дійового 

каяття. 

11. Поняття співучасті. Види співучасників.  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3477-15
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12. Форми співучасті. 

13. Одиничний злочин як елемент множинності злочинів. Види одиничних 

злочинів. 

14. Множинність злочинів та її види. 

15. Необхідна оборона і крайня необхідність як обставини, що виключають 

злочинність діяння.  

16. Поняття та види підстав звільнення від кримінальної відповідальності.  

17. Загальні засади призначення покарання. 

18. Поняття звільнення від покарання та його види. 

19. Поняття судимості, її погашення та зняття. 

20. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування. 

21. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 

22. Державна зрада та шпигунство (ст.ст. 111, 114 КК). Їх відмінність. 

23. Посягання на життя державного діяча (ст. 112 КК) 

24. Диверсія та її відмінність від злочинів проти життя, здоров'я, власності. 

25. Поняття та види вбивств за кримінальним правом України. 

26. Поняття і види тілесних ушкоджень. 

27. Залишення в небезпеці та ненадання допомоги особі, яка перебуває у 

небезпечному для життя стані (ст.ст. 135, 136 КК). Їх відмінність. 

28. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини та захоплення 

заручників (ст.ст. 146, 147 КК). Їх розмежування. 

29. Зґвалтування (ст. 152 КК). 

30. Порушення недоторканості житла (ст. 162 КК). 

31. Крадіжка (ст. 185 КК). Основні форми таємного способу вилучення чужого 

майна. 

32. Розбій (ст. 187 КК). Відмежування розбою від грабежу. 

33. Вимагання (ст. 189 КК). Відмежування вимагання від грабежу та розбою. 

34. Контрабанда (ст. 201 КК). 

35. Протидія законній господарській діяльності (ст. 206 КК). 

36. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (ст. 212 КК). 

37. Шахрайство із фінансовими ресурсами (ст. 222 КК) та його відмежування 

від шахрайства (ст. 190 КК).  

38. Незаконна порубка лісу (ст. 246 КК). Особливості предмета цього злочину. 

39. Бандитизм (ст. 257 КК). 

40. Незаконне поводження із зброєю, бойовими припасами або вибуховими 

речовинами (ст. 263 КК). 

41. Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК). 

42. Хуліганство (ст. 296 КК) та його відмежування від злочинів проти життя і 

здоров’я. 

43. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК). 

44. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 

307 КК). 

45. Поняття та ознаки службової особи. 
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46. Службове підроблення (ст. 366 КК) та підроблення документів, печаток, 

штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, 

штампів (ст.358 КК). Їх відмежування. 

47. Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК). 

Умови звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка дала неправомірну 

вигоду. 

48. Поняття військового злочину 

 

 

Кримінальний процес 

 

1. Поняття кримінального процесу. Завдання кримінального провадження. 

2. Система і стадії кримінального процесу. 

3. Засади кримінального провадження.  

4. Поняття суб’єктів кримінального провадження та їх класифікація. 

5. Суд як орган кримінального правосуддя. Слідчий суддя та його 

повноваження. 

6. Прокурор у кримінальному провадженні.  

7. Органи досудового розслідування. Їх повноваження. Керівник органу 

досудового розслідування. 

8. Підозрюваний, обвинувачений, виправданий і засуджений. Їх права та 

обов’язки.  

9. Захисник у кримінальному провадженні. Його процесуальний статус. 

Обов’язкова участь захисника. 

10. Процесуальний статус потерпілого у кримінальному провадженні та його 

представника. Законний представник потерпілого. 

11. Свідок у кримінальному провадженні. Його процесуальний статус. Особи, 

які не можуть бути допитані як свідки. 

12. Поняття доказування у кримінальному провадженні та його структура. 

Елементи процесу доказування. 

13. Предмет доказування та його види. Предмет обвинувачення та склад 

злочину. Межі доказування. 

14. Належність та допустимість доказів у кримінальному провадженні. 

15. Поняття та види доказів у кримінальному процесі. 

16. Процесуальні строки та процесуальні витрати у кримінальному 

провадженні. 

17. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні. 

Цивільний позов. 

18. Поняття, значення та види заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

19. Мета та підстави застосування запобіжних заходів у кримінальному процесі. 
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Види запобіжних заходів. Затримання особи як тимчасовий запобіжний захід у 

кримінальному провадженні. 

20. Загальні умови досудового розслідування. Форми досудового 

розслідування. 

21. Слідчі (розшукові) дії.  

22. Негласні слідчі (розшукові) дії.  

23. Поняття та випадки повідомлення про підозру. Порядок вручення та зміни 

повідомлення про підозру. 

24. Зупинення досудового розслідування. Продовження строку досудового 

розслідування.  

25. Спеціальне досудове розслідування кримінальних правопорушень. 

26. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків (дізнання). 

27. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. 

28. Закінчення досудового розслідування. 

29. Підготовче провадження у кримінальному процесі. 

30. Загальні положення судового розгляду. Межі судового розгляду у 

кримінальному провадженні в суді першої інстанції. 

31. Процедура судового розгляду в суді першої інстанції в кримінальному 

процесі України. 

32. Види судових рішень суду першої інстанції в кримінальному процесі. 

Порядок їх ухвалення. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового 

рішення.  

33. Особливі порядки кримінального провадження в суді першої інстанції. 

34. Кримінальне провадження в суді апеляційної інстанції. 

35. Кримінальне провадження в суді касаційної інстанції. 

36. Провадження за нововиявленими або виключними обставинами в 

кримінальному процесі України. 

37. Кримінальне провадження на підставі угод. 

38. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 

39. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. 

40. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 

41. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру.  

42. Виконання судових рішень як кримінальна процесуальна стадія. 

43. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. 
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Цивільне право  

 

1. Цивільне право в системі права України  

2. Принципи цивільного права.  

3. Джерела цивільного права України  

4. Поняття фізичної особи. Цивільна дієздатність фізичної особи: поняття, 

види. 

5. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи 

недієздатною.  

6. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Оголошення фізичної особи 

померлою 

7. Поняття та ознаки юридичної особи.  

8. Підприємницькі товариства: поняття та види.  

9. Об’єкти цивільних прав  

10. Поняття та ознаки правочину. Види правочинів. 

11. Умови дійсності правочину.  

12. Форма правочину та юридичні наслідки її недодержання.  

13. Недійсні правочини, їх юридична природа та види.  

14. Загальні юридичні наслідки недійсності правочину. Недійсність частини 

правочину.  

15. Представництво в цивільному праві  

16. Поняття та види позовної давності. Початок перебігу позовної давності. 

17. Юридичні наслідки спливу позовної давності.  

18. Особисті немайнові права фізичної особи  

19. Поняття власності та права власності. Зміст права власності.  

20. Підстави (способи) набуття права власності: поняття, види.  

21. Право спільної часткової власності: поняття, суб’єкти, підстави виникнення. 

Визначення часток у праві спільної часткової власності. 

22. Право спільної сумісної власності: поняття, суб’єкти, підстави виникнення.  

23. Захист права власності  

24. Речові права на чуже майно  

25. Підстави виникнення та зміст прав інтелектуальної власності.  

26. Поняття та об’єкти авторського права.  

27. Поняття та об’єкти суміжних прав.  

28. Поняття та об’єкти патентного права.  

29. Майнові права, що випливають із патенту. Дії, що не визнаються 

порушенням прав володільця патенту.  

30. Юридичні засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і 

послуг  

31. Поняття та елементи зобов’язання.  

32. Забезпечення виконання зобов’язань  

33. Припинення зобов’язань  

34. Відповідальність за порушення зобов’язань.  

35. Поняття договору в цивільному праві. Свобода договору та її межі. 
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36. Укладення договору. Підстави та юридичні наслідки зміни та розірвання 

договору. 

37. Поняття та юридична характеристика договору купівлі-продажу, його види.  

38. Договір роздрібної купівлі-продажу.  

39. Договір дарування  

40. Договори ренти та довічного утримання (догляду)  

41. Договір найму (оренди)  

42. Договір найму (оренди) житла  

43. Договір позички  

44. Договір підряду  

45. Договір про надання послуг: загальні положення  

46. Договори в сфері надання транспортних послуг  

47. Договір зберігання  

48. Договір страхування  

49. Договори доручення та комісії. 

50. Поняття та ознаки договору позики. Форма договору позики.  

51. Поняття та ознаки кредитного договору. Форма кредитного договору.  

52. Договір банківського вкладу. Договір банківського рахунка  

53. Договір факторингу  

54. Договори у сфері інтелектуальної власності  

55. Договір про спільну діяльність.  

56. Недоговірні зобов’язання з односторонніх правомірних дій. Зобов’язання зі 

створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної 

особи. Кондикційні зобов’язання. 

57. Зобов’язання з відшкодування шкоди (деліктні зобов’язання).  

58. Загальні положення про спадкування  

59. Здійснення права на спадкування. Оформлення права на спадщину  

60. Спадковий договір 
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Цивільний процес  

 

1. Поняття,  предмет та завдання цивільного судочинства.  

2. Поняття та система принципів цивільного процесуального права. 

3. Функціональні принципи цивільного процесу 

4. Організаційні принципи цивільного процесу 

5. Поняття та склад суб'єктів цивільних процесуальних  відносин. 

6. Характеристика третіх осіб як учасників цивільного процесу 

7. Права та обов'язки сторін в цивільному процесі 

8. Поняття, види представництва в цивільному судочинстві, документи що 

підтверджують повноваження представника 

9. Поняття і види цивільної юрисдикції 

10. Поняття і види територіальної юрисдикції (підсудності).  

11. Характеристика засобів доказування в цивільному судочинстві 

12. Предмет доказування. Підстави звільнення від доказування 

13. Етапи доказування в цивільному судочинстві 

14. Поняття, види та  процесуальний порядок проведення експертизи в 

цивільному судочинстві 

15. Процесуальний порядок допиту свідків в цивільному судочинстві 

16. Процесуальний порядок дослідження письмових, речових та електронних 

доказів в цивільному судочинстві 

17. Поняття, види та процесуальний порядок забезпечення доказів в цивільному 

провадженні 

18. Поняття та види судових витрат в цивільному судочинстві 

19. Попереднє визначення  та розподіл судових витрат в цивільному 

судочинстві 

20. Поняття, види та процесуальний порядок застосування заходів 

процесуального примусу  в цивільному судочинстві 

21. Поняття та процесуальний порядок вручення судових  повісток в 

цивільному судочинстві 

22. Поняття, та види письмових заяв учасників цивільного судочинства 

23. Поняття, види та елементи позову 

24. Вимоги до форми, змісту позовної заяви та процесуальний порядок її 

подання  

25. Підстави та види заходів забезпечення позову 
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26. Процесуальний порядок застосування, заміни та скасування заходів 

забезпечення позову. 

27.  Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви, відмова у відкритті 

провадження в справі 

28. Поняття, завдання та питання, що вирішує суд у підготовчому провадженні 

29. Строки та процедура підготовчого провадження  у цивільному судочинстві 

30. Врегулювання спору за участі судді  в цивільному судочинстві 

31. Процесуальний порядок та наслідки укладення мирової угоди в цивільному 

судочинстві 

32. Поняття, завдання та строки розгляду справи по суті в цивільному 

судочинстві. 

33. Відкриття розгляду справи по суті в цивільному судочинстві  

34. З’ясування обставин справи та дослідження доказів в стадії розгляду справи 

по суті в цивільному судочинстві. 

35. Судові дебати та ухвалення рішення як етапи стадії  розгляду справи по суті 

в цивільному судочинстві 

36. Підстави, процесуальний порядок та наслідки закриття провадження в 

цивільному судочинстві 

37. Процесуальний порядок проголошення та вручення судового рішення в 

цивільному судочинстві.  

38. Помилки в судовому рішенні та шляхи їх виправлення 

39. Вимоги до змісту рішення суду 

40. Вимоги до змісту ухвали суду 

41. Поняття, завдання, особливості  та види спрощеного позовного 

провадження 

42. Підстави та процедура спрощеного позовного провадження 

43. Поняття, завдання та особливості наказного провадження. 

44. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ.  

45. Процесуальний порядок видачі судового наказу та вимоги до його змісту. 

46. Процесуальний порядок скасування судового наказу. 

47.  Поняття, завдання та особливості окремого провадження. 

48. Справи, що розглядаються в порядку окремого провадження.  

49.  Поняття, завдання та особливості  апеляційного провадження в цивільному 

судочинстві. 

50. Суб'єкти та об'єкти апеляційного оскарження. 

51. Вимоги до змісту апеляційної скарги, строки та процесуальний порядок її 

подання 

52. Строки  та процесуальний порядок розгляду справи судом апеляційної 

інстанції 

53. Межі розгляду справи апеляційним судом  

54. Повноваження суду апеляційної інстанції за результатами розгляду 

апеляційної скарги. 

55. Поняття, завдання та особливості  касаційного провадження в цивільному 

судочинстві. 

56. Суб'єкти та об'єкти касаційного оскарження 
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57. Строки  та процесуальний порядок розгляду справи судом касаційної 

інстанції 

58. Повноваження суду касаційної  інстанції за результатами розгляду 

касаційної скарги 

59.  Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами. 

60. Розгляд заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами. 
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