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ВСТУП 

Прийом вступників, які мають диплом бакалавра з напряму підготовки 

«Правознавство», для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Право» (за 

спеціалізаціями), проводиться за результатами фахового вступного випробування з 

дисципліни «Цивільне право». 

 

 



Зміст програми 

Тема 1. Загальні положення Цивільного права України 

Поняття, предмет, метод та функції цивільного права. Принципи та система 

цивільного права. Поняття та структура цивільного законодавства. Поняття та види 

цивільних правовідносин. Співвідношення публічного та приватного права. Цивільне 

право, як приватне право. Особисті немайнові відносини, які регулюються цивільним 

правом. Співвідношення цивільного права і цивільного законодавства. Кодифікація та 

інші форми систематизації цивільного законодавства. Тлумачення цивільно-правових 

норм. Застосування цивільного законодавства по аналогії. Загальна характеристика 

елементів цивільно-правових відносин. 

 

Тема 2. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти цивільного права 

Фізичні особи як суб’єкти цивільного права (правоздатність та дієздатність).  

Поняття та ознаки юридичної особи. Правоздатність фізичних осіб. Виникнення та 

припинення правоздатності. Зміст правоздатності фізичних осіб. Рівність та невід'ємність 

правоздатності. Співвідношення правоздатності та суб'єктивного права. Правоздатність 

іноземних громадян та осіб без громадянства. Визначить особливості правового статусу 

фізичної особи – підприємця. Визначить різницю між опікою і піклуванням по 

суб’єктному складі, підставах виникнення та припинення, повноваженнях опікуна та 

піклувальника. Поняття та ознаки юридичної особи. Розвиток вчення про юридичні особи 

в науці цивільного права. Поняття і види правосуб'єктності юридичних осіб. Органи 

юридичних осіб. Індивідуалізація юридичних осіб, її способи та цивільно-правове 

значення. Цивільно-правовий статус філій та представництв юридичної особи. Порядок і 

способи утворення юридичних осіб. Установчі документи юридичної особи. Державна 

реєстрація юридичної особи та її правове значення. Припинення діяльності юридичної 

особи. Порядок ліквідації юридичної особи. Неспроможність (банкрутство) юридичної 

особи – суб'єкта підприємницької діяльності. Реорганізація юридичної особи. Способи 

реорганізації. Види юридичних осіб: співвідношення Цивільного і Господарського 

кодексів.  

 

Тема 3. Об’єкти цивільного права 

Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин. Оборотоздатність об'єктів 

цивільних правовідносин. Речі як об'єкти цивільних правовідносин. Поняття речей та їх 

ознаки. Класифікація речей та її правове значення. Поняття майна. Гроші та валютні 



цінності як об'єкти цивільних правовідносин. Поняття та особливості цивільно-правового 

режиму валютних цінностей. Цінні папери як об'єкти цивільних правовідносин. Поняття 

та основні види цінних паперів. Єдиний майновий комплекс підприємства як об’єкт 

правовідносин. Особисті немайнові блага. 

 

Тема 4. Правочини, угоди та представництво 

Поняття і види правочинів.Умови дійсності правочинів. Сторони у правочині. Зміст 

правочину. Форма правочину. Недійсність правочину та її види. Правові наслідки 

недійсності правочину. Поняття та правова природа правочину. Види правочинів.Єдність 

(відповідність) волі і волевиявлення сторін правочину.Нікчемні та оспорювані 

правочини.Фіктивні та удавані правочини.Правові наслідки недійсності частини 

правочину. Поняття представництва. Види представництва. Сторони правовідносин з 

представництва. Повноваження представника. Наслідки укладення угоди особою, не 

уповноваженою на це, або з перевищенням повноважень. Довіреність. Форма та строк дії 

довіреності. Передоручення. Припинення довіреності. Наслідки припинення довіреності. 

 

Тема 5. Строки, терміни та позовна давність 

Поняття строків в цивільному праві. Види строків. Строки здійснення цивільних 

прав і виконання цивільних обов'язків. Порядок обчислення строків. Поняття і значення 

строку позовної давності. Застосування позовної давності. Види строків позовної давності. 

Вимоги, на які позовна давність не поширюється. Початок перебігу строку позовної 

давності. Зупинення, перерва і поновлення строків позовної давності. Наслідки закінчення 

строку позовної давності. Випадки захисту порушеного права після закінчення строків 

позовної давності 

 

Тема 6. Особисті немайнові права фізичних осіб 

Поняття та ознаки особистих немайнових прав, не пов’язаних з майновими. 

Поняття та ознаки особистих немайнових відносин. Нематеріальні блага як особлива 

категорія об’єктів цивільного права. Особливості суб’єктного складу. Загальні та 

спеціальні суб’єкти особистих немайнових відносин. Абсолютність особистих 

немайнових відносин. Підстави виникнення особистих немайнових прав фізичної особи. 

Здійснення та гарантії забезпечення особистих немайнових прав. Захист особистих 

немайнових прав. 

 



Тема 7. Право власності 

Поняття речових прав в системі цивільних прав. Ознаки речових прав. Власність і 

право власності: співвідношення. Зміст права власності. Форми і види права власності за 

законодавством України. Право власності Українського народу. Речові права в системі 

цивільних прав. Ознаки речових прав. Власність і право власності: співвідношення. Зміст 

права власності. Форми і види права власності за законодавством України. Підстави 

виникнення та припинення права власності та інших речових прав. Момент виникнення 

права власності у набувача майна за договором. Юридичні гарантії здійснення права 

власності. Реєстрація речових прав: порядок та правове значення. Підстави виникнення 

прав власності та їх класифікація. Момент виникнення права власності у набувача майна 

за договором. Ризик випадкової загибелі або псування речі. Юридичні гарантії здійснення 

права власності. Припинення права власності. Поняття та ознаки права приватної 

власності. Місце приватної власності серед інших форм власності.  Особливості підстав 

виникнення і припинення права приватної власності фізичних осіб. Суб'єкти права 

приватної власності фізичних осіб. Об'єкти права приватної власності фізичних осіб.  

Зміст і здійснення права приватної власності фізичних осіб. Поняття права спільної 

власності та її види. Поняття спільної часткової власності. Права та обов'язки учасників 

спільної часткової власності. Право переважної купівлі частки в спільній власності. Право 

спільної сумісної власності. Право спільної власності подружжя. Право власності осіб, які 

ведуть селянське (фермерське) господарство. Загальні положення про речові права та види 

речових прав. Право володіння та користування чужим майном. Поняття та види 

сервітутів. Припинення сервітутів. Право користування чужою землею для 

сільськогосподарських потреб (емфітевзис). Право користування чужою землею для 

забудови (суперфіцій). Поняття та види обмежених речових прав. Загальна 

характеристика володіння чужим майном. Земельні сервітути. Особисті сервітути.   

 

Тема 8. Право інтелектуальної власності 

Поняття права інтелектуальної власності. Джерела правового регулювання 

відносин, пов’язаних з інтелектуальною діяльністю та індивідуалізацією товарів та їх 

виробників. Правова охорона результатів літературної діяльності та науково-технічної 

творчості. Поняття, види та особливості правової охорони засобів індивідуалізації 

учасників цивільного обороту, товарів та послуг. Поняття та види особистих немайнових 

та майнових прав інтелектуальної власності. Строк чинності прав інтелектуальної 

власності. Авторське та патентне право: спільне і відмінність у цивільно-правовому 



регулюванні відносин, пов’язаних з творчою діяльністю. Захист права інтелектуальної 

власності судом. Авторське право у суб’єктивному та об’єктивному розумінні. Джерела 

авторського права. Види об’єктів, що охороняються авторським правом. Поняття та види 

співавторства. Поняття та види особистих немайнових прав автора: право авторства, право 

на недоторканість твору. Види майнових прав інтелектуальної власності на твір: право на 

авторську винагороду, право на частку від суми продажу оригіналу твору. Поняття та 

джерела правового регулювання суміжних прав. Види та строк чинності суміжних 

майнових прав Види порушень та способи цивільно-правового захисту авторського та 

суміжного права. Право промислової власності у суб’єктивному та об’єктивному 

розумінні. Джерела права промислової власності. Поняття та умови охороно здатності 

винаходів, корисних моделей та промислових зразків. Суб’єкти прав на винаходи, корисні 

моделі та промислові зразки. Заявка на реєстрацію винаходу, корисної моделі та 

промислового зразку, її склад та процедура подання. Формула винаходу та корисної 

моделі. Поняття конвенційного та національного пріоритету. Формальна та кваліфікована 

експертиза заявки. Патент як форма правової охорони об’єктів права промислової 

власності: умови та порядок видання. Поняття деклараційного патенту. Строк чинності 

майнових прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок. Підстави припинення 

чинності патенту та визнання його недійсним. Поняття та умови правової охорони 

комерційної таємниці. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційну 

таємницю. Поняття та види засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів 

та послуг. Джерела правового регулювання. Поняття та умови правової охорони 

комерційних найменувань. Підстави виникнення та зміст, особливості передачі майнових 

прав на комерційне найменування. Поняття та види торговельних марок. Функції 

торговельних марок. Умови правової охорони торговельних марок. Позначення, що не 

можуть бути зареєстровані як торговельні марки.  

 

Тема 9. Загальні положення про зобов’язання 

Зобов’язальне право як підгалузь цивільного права. Поняття та основні риси 

цивільно-правового зобов’язання. Принципи добросовісності, розумності, справедливості. 

Суб’єкти зобов’язальних правовідносин. Треті особи в зобов’язанні. Множинність осіб в 

зобов’язанні. Матеріальний та юридичний об’єкт зобов’язання. Зміст зобов’язальних 

правовідносин. Види цивільно-правових зобов’язань. Підстави виникнення цивільно-

правових зобов’язань. Поняття виконання зобов’язання. Принцип реального виконання та 

принцип належного виконання зобов’язання. Суб’єкти виконання зобов’язання: сторони 



та треті особи. Виконання зобов’язання третій особі. Покладення виконання зобов’язання 

на користь третьої особи. Уступка права вимоги та перевід боргу як способи заміни сторін 

у зобов’язанні. Предмет виконання зобов’язання. Альтернативне та факультативне 

зобов’язання. Місце, строк та спосіб виконання зобов’язання. Поняття та способи 

забезпечення виконання зобов’язання. Види способів забезпечення виконання 

зобов’язань. Неустойка, її види та форми. Функції неустойки. Завдаток як спосіб 

забезпечення виконання зобов’язання. Функції завдатку. Правові наслідки невиконання 

зобов’язання, забезпеченого завдатком. Відмінність завдатку від авансу. Порука як спосіб 

забезпечення виконання зобов’язання. Відповідальність поручителя. Права поручителя, 

який виконав зобов’язання. Припинення поруки. Гарантія за ЦК України. Загальні 

положення про заставу як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. Притримання. 

Основні риси притримання як способу забезпечення виконання зобов’язання. Інші 

способи забезпечення виконання зобов’язання. Поняття цивільно-правової 

відповідальності. Функції, форми та види цивільно-правової відповідальності. 

Відшкодування збитків, сплата неустойки, втрата завдатку як види цивільно-правової 

відповідальності. Особливості цивільно-правової відповідальності за невиконання або 

неналежне виконання грошових зобов’язань. Загальні та спеціальні умови цивільно-

правової відповідальності. Протиправність поведінки особи. Умови, що виключають 

протиправність поведінки особи. Поняття шкоди та збитків. Склад збитків. Поняття та 

форми вини в цивільному праві. Підстави звільнення особи від цивільно-правової 

відповідальності. 

 

Тема 10. Способи забезпечення виконання зобов’язань 

Поняття та види неустойки. Предмет та розмір неустойки. Підстави виникнення 

права на неустойку. Правові наслідки сплати (передання) неустойки. Договір поруки. 

Правові наслідки порушення зобов’язання забезпеченого порукою. Права та обов’язки 

поручителя у разі пред’явлення до нього вимоги. Права поручителя, який виконав 

зобов’язання. Оплата послуг поручителя. Припинення поруки. Поняття права та 

обов’язків поручителя. Повідомлення поручителя про виконання зобов’язання 

боржником. Цесія як одна з підстав передачі території однією державою іншій на підставі 

публічно-правового міжнародного договору. Поняття цесії у римському праві. Поняття 

гарантії, строк її дії. Правові наслідки порушення боржником зобов’язання, забезпеченого 

гарантією. Право гаранта на відмову в задоволенні вимоги кредитора. Обов’язок гаранта. 

Припинення гарантії. Право гаранта на зворотну вимогу до боржника. Оплата послуг 



гаранта. Поняття завдатку. Правові наслідки порушення і припинення зобов’язання, 

забезпеченого завдатком. Поняття застави, забезпечення майбутньої вимоги заставою. 

Підстави виникнення застави. Види застави, іпотека, заклад. Предмет застави. 

Страхування предмета застави. Оцінка предмета застави. Сторони у договорі застави. 

Зміст договору застави. Форма договору застави. Обов’язки володільця предмета застави. 

Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого заставою. Звернення 

стягнення на предмет застави. Реалізація предмета застави. Дострокове виконання 

зобов’язання, забезпеченого заставою. 

 

Тема 11. Загальні положення договору купівля-продаж 

 Поняття, функції та види цивільно-правового договору. Зміст договору як 

юридичного факту. Види умов договору. Форма цивільно-правового договору. Зміна та 

розірвання цивільно-правового договору: підстави та правові наслідки. Поняття та 

загальна характеристика договору купівлі-продажу. Сторони договору купівлі-продажу. Їх 

права та обов’язки сторін в договорі купівлі-продажу. Зміст договору купівлі-продажу. 

Істотні умови договору купівлі-продажу. Правові наслідки порушення договору купівлі-

продажу товару. Договір міни (бартеру). Поняття та значення договору поставки.Порядок 

і способи укладання договорів поставки. Зміст договору поставки. Виконання договору 

поставки. Правові наслідки порушення договору поставки.Договір постачання 

енергоресурсами. Договори про реалізацію сільськогосподарської продукції. Загальні 

положення договору ренти.  

 

Тема 12. Договори дарування та довічного утримання  

Договір дарування: поняття та ознаки. Предмет, форма та сторони договору. 

Договір довічного утримання (догляду): поняття, форма, сторони та особливості 

укладання. Обов’язок обнародуваного на користь третьої особи. Договір пожертви. 

Пожертва та права пожертвувача. 

 

 

Теми 13. Договір найму (оренди)  

Загальні положення про оренду. Об’єкт оренди та предмет договору. Сторони 

договору оренди нерухомого майна. Істотні умови договору оренди нерухомого 

майна. Права та обов’язки сторін договору оренди нерухомого майна. Практичні 

рекомендації щодо укладання договору оренди нерухомого майна. Припинення та 



розірвання договору оренди нерухомості. Загальна характеристика найму житлового 

приміщення. Сторони договору найму житлового приміщення. Форма і предмет договору 

найму житлового приміщення. Обов’язки сторін договору найму житлового приміщення. 

 

Тема 14. Договір підряду  

Поняття та значення договору підряду. Права та обов’язки сторін договору 

підряду. Відповідальність сторін договору підряду. Догові побутового 

замовлення. Загальна характеристика договору підряду на капітальне 

будівництво. Сторони договору підряду на капітальне будівництво. Будівництво, здача та 

відповідність об’єкту проектно-кошторисної документації. Передача будівельного 

майданчику, оплата та прийняття роботи. Державні приймальні та робочі комісії 

виробничого призначення.  

 

Тема 15. Транспортні договори. Їх система та правове регулювання  

Загальна характеристика транспортних договорів. Зміст, укладення та оформлення 

договорів про перевезення вантажів. Поняття та види договору перевезення. Його правове 

регулювання. Виконання договорів про перевезення вантажів. Договір про перевезення 

пасажира та багажу. Договори про експлуатацію під’їзних колій, подачу та забирання 

вагонів. Договір про буксирування. Договори про транспортне експедирування. Правове 

регулювання претензій та позовів при різних перевезеннях. 

 

Тема 16. Зобов’язання зі страхування  

Страхове право в системі Цивільного права. Призначення страхування. Правове 

забезпечення страхування. Обов’язкове та добровільне страхування. Страхове 

зобов’язання як основа страхової послуги. Страхове зобов’язання на користь третіх 

осіб. Договір добровільного страхування. Основні положення при укладанні договору 

добровільного страхування. Основні страхові поняття: страховий ризик; страховий 

випадок; страхова сума; страхова премія; франшиза; суброгація. Поняття та підстави 

виникнення страхових зобов’язань. Порядок укладання та форма договору страхування. 

Зміст договору страхування. Припинення дії та недійсність договору страхування. Окремі 

види зобов’язань з особистого страхування. Деякі види зобов’язань з майнового 

страхування. 

 

Тема 17. Фінансово-кредитні договори 



Загальна характеристика договору позики.  Укладання та форма договору 

позики. Зміст договору позики. Права та обов’язки сторін; наслідки порушення 

договору. Кредитний договір. Предмет та форма договору позики. Обов'язки сторін. 

Оспорювання договору позики. Правове регулювання кредитних відносин. Принципи 

кредитування. Види та форми кредиту. Порядок оформлення кредитного договору. Умови 

кредитного договору. Відповідальність сторін. Відмова від надання або одержання 

кредиту. Загальні положення договору банківського вкладу. Форма договору банківського 

вкладу та види вкладів. Встановлення відсотків на депозит. Договір банківського вкладу 

(депозит) на користь третіх осіб. 

 

Тема 18. Комісія, доручення та договір управління майном 

 Загальна характеристика договору доручення. Зміст, строк та основні положення 

договору доручення. Обов’язки сторін договору доручення. Припинення договору 

доручення та наслідки припинення. Загальна характеристика положень договору 

комісії. Виконання договору комісії. Права та обов’язки сторін договору комісії. Поняття 

договору комісії. Комісія і суміжні правові конструкції. Елементи договору комісії. Зміст 

договору комісії. Припинення договору комісії. Особливості договору консигнації. 

Правова природа договору доручення. Сторони, форма і зміст договору доручення. 

Співвідношення договору доручення і довіреності. Зміст доручення та умови його 

виконання. Підстави припинення договору доручення. Загальні положення договору 

управління майном. Сторони у договорі управління майном, їх права та 

обов’язки. Здійснення управління майном. Істотні умови та строк договору управління 

майном. 

 

Тема 19. Договір комерційної концесії  

Юридична природа договору комерційної концесії. Форма та сторони договору 

комерційної концесії. Субконцесія та обов’язки сторін. Особливі умови та 

відповідальність право володільця за договором комерційної концесії. Зміна та 

припинення договору комерційної концесії. 

 

Тема 20. Договори факторингу та розрахунків  

Загальні положення договору факторингу. Права, обов’язки та відповідальність 

сторін. Загальне положення про розрахунки. Розрахунки із застосуванням платіжних 



доручень. Розрахунки за акредитивом. Розрахунки за інкасовим дорученням. Розрахунки 

із застосуванням розрахункових чеків. 

 

Тема 21. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності 

 Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності. Ліцензійний договір та його умови. Договори про створення та 

продажу прав на інтелектуальної власності та їх державна реєстрація. Авторський договір: 

поняття та види. Правові питання складання авторських договорів. Зміст авторських 

договорів. Обов’язки автора та особи, яка використовує твір. 

 

Тема 22. Спільна діяльність та договір простого товариства  

 Загальні положення про спільну діяльність. Форма та умови договору.  Договір 

простого товариства. Спільне майно, витрати, збитки учасників договору простого 

товариства. Розподіл прибутку та виділ частки учасника на вимогу його 

кредитора.Відповідальність учасників та припинення договору простого товариства. 

 

Тема 23. Зобов’язання з відшкодуванням шкоди 

 Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. Публічна обіцянка 

винагороди за результатами конкурсу. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без 

її доручення. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної 

особи. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної або юридичної 

особи. Підстави відповідальності за завдання моральної та майнової шкоди. Деліктна 

відповідальність: поняття, зміст, підстави. Підстави звільнення від відповідальності за 

завдання шкоди. Окремі (спеціальні) випадки від відповідальності за завдання 

шкоди. Поняття та ознаки зобов’язань з безпідставного придбання або збереження майна 

(безпідставне збагачення).  Поняття та ознаки зобов’язання із дій, вчинених особою без 

відповідних повноважень. Зобов’язання, пов’язані з рятуванням колективного та 

державного майна. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретичні  питання для фахового вступного випробування: 

 

1. Визначення та система Цивільного права 

2. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану 

мережу (загальна характеристика) 

3. Загальна характеристика договору простого товариства 

4. Укладення договору (форма договору, момент укладення, пропозиція та її 

прийняття) 

5. Співвідношення галузевого і комплексного законодавства та застосування 

його за аналогією 

6. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної особи або 

юридичної особи 

7. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення 

8. Зміст договору та його типові умови 

9. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу 

10. Загальні положення про договір 

11. Контрактація сільськогосподарської продукції (загальна характеристика) 

12. Відповідальність за порушення зобов’язання 

13. Договір міни (загальна характеристика) 

14. Правові наслідки порушення зобов’язання 

15. Захист Цивільних прав та інтересів судом 

16. Ведення спільних справ учасників договору простого товариства 

17. Припинення зобов’язання за домовленістю сторін та за спрощенням боргу 

18. Загальні положення договору про спільну діяльність 

19. Припинення зобов’язання зарахуванням та недопустимість зарахування 

зустрічних вимог 



20. Поняття та характеристика франшизи у договорі франчайзингу 

21. Припинення зобов’язання виконанням та переданням відступного 

22. Франчайзинговий пакет та франчайзингова система 

23. Права та обов’язки сторін у договорі ренти 

24. Визнання фізичної особи не дієздатною 

25. Форма, розмір та строки виплати ренти у договорі ренти 

26. Посвідчення договору довічного утримання 

27. Права, обов’язки та відповідальність сторін у договорі довічного утримання 

28. Поняття та характеристика ліцензій 

29. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування 

30. Форма та предмет договору найму житла 

31. Проведення розрахунків за інкасовими дорученнями 

32. Майно та грошові кошти, як об’єкти Цивільного права 

33. Ціна та кошторис у договорі підряду 

34. Процедура укладення та виконання ліцензійних договорів на винаходи, 

корисні  

35. моделі, сорти рослин та знаки для товарів і послуг 

36. Юридична природа договору комерційної концесії 

37. Юридичне оформлення договору франчайзингу 

38. Предмет притримання: не майнові блага, предмети матеріального світу, 

результати робіт 

39. Поняття та види франчайзингу 

40. Сторони у договорі довічного утримання (правовий статус) 

41. Характеристика правоздатності фізичної особи 

42. Ознаки ренти та їх характеристика 

43. Самозахист Цивільних прав 

44. Розірвання договору дарування (підстави та аналіз) 

45. Захист Цивільних прав Президентом, органами державної влади, влади АРК 

, органами місцевого самоврядування 

46. Правовий статус сторін у договорі дарування 

47. Припинення зобов’язання смертю фізичної особи або ліквідацією юридичної 

особи 

48. Захист Цивільних прав та інтересів 

49. Ведення спільних справ учасників договору простого товариства 



50. Здійснення Цивільних прав 

51. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу 

52. Дія норм Цивільного законодавства 

53. Договір поставки (загальна характеристика) 

54. Загальні положення Цивільного законодавства 

55. Поняття та загальна характеристика договору роздрібної купівлі – продажу 

56. Оплата та страхування товару у договорі купівлі – продажу 

57. Особливі умови попереднього договору та договору на користь третьої 

особи 

58. Поняття, предмет та методи Цивільного права 

59. Відповідальність сторін за договором перевезення 

60. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну 

юридичної особи 

61. Поняття та види зобов’язання, виконання зобов’язання 

62. Права та обов’язки сторін у договорі купівлі – продажу 

63. Предмет неустойки 

64. Особливості зміни та розірвання договору 

65. Поняття та характеристика договору купівлі – продажу 

66. Зміст договору купівлі – продажу 

67. Строк та ціна, як особливі умови у договорі 

68. Цивільне право, як наука 

69. Факторингові операції за цивільним та господарським законодавством 

70. Функції та принципи Цивільного права 

71. Правові наслідки порушення умов договору купівлі – продажу 

72. Поняття та підстави виникнення Цивільних прав та обов’язків 

73. Відповідальність учасників та припинення договору простого товариства 

74. Виконання Цивільних обов’язків 

75. Договір міни (загальна характеристика) 

76. Поняття та загальна характеристика договору дарування 

77. Припинення зобов’язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі та 

припинення зобов’язання неможливістю його виконання 

78. Право власності обдарованого на дарунок 

79. Захист Цивільних прав нотаріусом 

80. Поняття та загальна характеристика договору ренти 



81. Фізична особа як суб’єкт цивільних правовідносин 

82. Загальна характеристика договору довічного утримання 

83. Цивільна дієздатність фізичної особи 

84. Поняття та підстави припинення зобов’язань 

85. Моделі та види договору комерційної концесії 

86. Права та обов’язки сторін 

87. Поняття притримання та право на його виникнення 

88. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою 

89. Виробничі кооперативи як суб’єкти цивільно-правових відносин 

90. Сторони, їх права та обов’язки за договором найму житла 

91. Поняття та види строків і термінів в Цивільному праві України. 

Критерії оцінювання відповідей на вступному випробуванні 
Ці  Критерії визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень 

вступників  та встановлюють відповідність між вимогами до знань і умінь вступників та 
показником оцінки в балах. 

Ці Критерії реалізуються в нормах чотирьох рівнів досягнень: відмінно, добре, 
задовільно, незадовільно. 

Рівень досягнень Оцінка 
(5 бальна шкала) 

Оцінка 
(12 бальна шкала) 

відмінно 5 12-10 
добре 4 9-7 
задовільно 3 6-4 
незадовільно 2 1-3 
 
Відмінно – знання вступника є глибокими, міцними, системними, вступник вміє 

застосовувати знання для виконання завдань, вміє самостійно оцінювати різноманітні 
ситуації, виявляти і відстоювати особисту позицію. 

Добре – вступник знає істотні ознаки понять, явищ, вміє пояснити основні 
закономірності, а також самостійно застосовувати знання в стандартних ситуаціях, 
володіє розумовими операціями (аналізом, узагальненням тощо), вміє робити висновки, 
виправляти допущені помилки. Відповідь правильна, логічна,  обґрунтована, хоча у ній 
бракує власних суджень. 

Задовільно - вступник відтворює основний навчальний матеріал, виконує завдання за 
зразком, володіє елементарними знаннями з дисципліни.  Визначення понять дає з 
помилками й неточностями. 

Незадовільно – відповідь фрагментарна, характеризується початковими уявленнями 
про предмет вивчення. 

При оцінюванні відповіді на вступному випробуванні  враховуються: 
- правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність; 
- рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, 

порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;  
- вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх; 
- самостійність суджень. 
 

 



ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ, ПІДРУЧНИКІВ,  

ІНШИХ МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 
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