І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вступ на навчання для здобуття ступень вищої освіти «бакалавр» на основі
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста; спеціаліста
або ступінь вищої освіти бакалавра, магістра за іншою спеціальністю - у формі
фахових вступних випробувань у вигляді співбесід.
Фахове вступне випробування – тестування проводиться у письмовій формі
за завданнями, що розроблені кафедрою міжнародного права та порівняльного
правознавства Київського університету права НАН України і охоплюють ключові
розділи навчальних дисциплін фахової підготовки юристів-міжнародників за
відповідним ступенем вищої освіти.
- міжнародне публічне право;
- міжнародне приватне право;
- європейське право.
Кожен варіант тестів для осіб, які вступають на ступень вищої освіти
бакалавр складається з 2 рівнів по 10 завдань кожний.
Серед запропонованих варіантів відповідей абітурієнт повинен вибрати одну
правильну на рівні А, та декілька на рівні Б.
Рівень підготовки абітурієнтів оцінюється за результатами виконаних
завдань. За кожне правильне вирішення тестового завдання абітурієнт отримує
10 балів. За кожне неправильне вирішення тестового завдання абітурієнт
отримує 0 балів.
Мінімальна кількість балів, отриманих за вирішення тестових завдань,
складає 100 балів. Максимальна кількість балів, отриманих за вирішення
тестових завдань, складає 200 балів.
Всі відповіді на тестові завдання повинні заноситися в аркуш відповідей
(письмової роботи) шляхом вписування необхідної відповіді. Він заповнюється
ручкою синього або чорного кольору. Обов’язково фіксується номер варіанта на
аркуші письмової роботи. Жодні зайві помітки на аркуші письмової роботи не
допускаються.
Тестові завдання повинні бути виконані протягом 120 хвилин.
ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Перелік тем з навчальних дисциплін, що виносяться на тестування
МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО
Поняття міжнародного публічного права. Історія та становлення і розвиток
міжнародного публічного права. Норми міжнародного публічного права.
Джерела міжнародного права. Імплементація та інкорпорація норм міжнародного
права та кодифікація міжнародного права.

Основні принципи міжнародного публічного права. Поняття суб’єкта
міжнародному публічному праві. Інститут визнання у міжнародному праві.
Інститут правонаступництва у міжнародному праві. Відповідальність у
міжнародному праві.
Право міжнародних договорів. Право зовнішніх зносин. Дипломатичне та
консульське право. Право міжнародних організацій.
Поняття території як правової категорії у міжнародному праві . Міжнародне
морське право. Міжнародне повітряне право. Міжнародне космічне право.
Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища.
Право міжнародної безпеки і міжнародні збройні конфлікти. Міжнародноправові мирні засоби розв’язання міжнародних спорів. Міжнародне гуманітарне
право. Міжнародне співробітництво держав по боротьбі зі злочинністю.
Україна і міжнародне право. Роль міжнародного права в умовах глобалізації.
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО
Європейське право і європейський правовий простір. Європейський Союз
як інтеграційне міждержавне об’єднання особливого характеру (sui generis).
Організаційний механізм Європейського Союзу.
Право Європейського Союзу: поняття, сутність та система. Джерела права
Європейського

Союзу.

Правотворчі

процедури,

що

застосовуються

в

Європейському Союзі.
Основні галузі і сфери регулювання права Європейського Союзу.
Шенгенське право. Основи правового статусу людини і громадянина в праві
Європейського Союзу.
Рада Європи як провідна європейська міжнародна міжурядова організація.
Правове регулювання основних напрямків діяльності Ради Європи. Правові
механізми ОБСЄ, ОЕСР, ЄАВТ та інших форм регіональної співпраці як складові
європейського права.

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
Вступ у міжнародне приватне право. Вчення про колізійну норму. Загальні
засади міжнародного приватного права. Джерела міжнародного приватного
права. Суб’єкти міжнародного приватного права
Право власності та інші речові права в міжнародному приватному праві.
Колізійні норми щодо правочинів та договірних зобов’язань. Недоговірні
зобов’язання в міжнародному приватному праві.
Особливості

регулювання

шлюбно-сімейних

відносин

нормами

міжнародного приватного права. Трудові відносини в міжнародному приватному
праві. Особливості регулювання спадкових відносин нормами міжнародного
приватного права.
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