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1. ВСТУП 

Іспит для осіб, які вступають для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 

спеціальністю 081 «Право» на основі здобутого освітнього (освітньо-

кваліфікаційного рівня) проводиться під час вступної кампанії з метою перевірки 

відповідності теоретичних знань вступників та їхньої підготовки вимогам володіння 

базовими знаннями в галузі права. 

Основними завданнями програми є перевірка у вступників: 

 узагальненої системи знань в галузі правознавства; 

 вміння самостійно і розсудливо застосовувати отримані знання 

 рівень громадянської відповідальності, моралі та правової культури. 

 коло проблем, що вивчає юриспруденція; 

 вміння аналізувати юридичні факти, правові явища і процеси; 

 аргументовано і логічно застосовувати теоретичні знання щодо юридичного 

аналізу конкретних життєвих ситуацій; 

 самостійно знаходити, аналізувати та систематизувати правову інформацію. 

Фаховий іспит проводиться у формі тестування з дисципліни 

«Правознавство», «Основи правознавства», що включає теми: основи теорії держави 

та права, основи конституційного права, основи адміністративного права, основи 

цивільного права та сімейного права, основи земельного та екологічного права, 

основи господарського права, основи екологічного та земельного права, основи 

кримінального права, судові та правоохоронні органи. 

Структура програми дисципліни дає можливість перевірити знання студентів, 

які необхідні для подальшого вивчення фахових правових дисциплін. Обсяг 

теоретичних знань обумовить можливість цілісного сприйняття правових процесів в 

державі та структурах різної форми власності, розуміння системи права та системи 

законодавства, поняття юридичної відповідальності, основ різних галузей права. 

 

2.ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОЗНАВСТВО» 

(«ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА») 

 

Тема 1. Основи теорії держави і права 
Походження, сутність та ознаки держави; форми правління держави; форми 

територіального устрою держави; державна влада; механізм держави; політична 

влада, основні ознаки держави; функції держави; державний апарат; державні 

підприємства; державні установи; поняття права; поняття соціальна норма; система 

права; ознаки права; принципи права; функції права; джерела права; норми права; 

структура правової норми; нормативно-правовий акт; закон; підзаконний акт; 

система законодавства; предмет правове регулювання; правові відносини; поняття 

правоздатності та дієздатності; види суб’єктів; поняття юридична особа. 

 

Тема 2. Основи конституційного права 
Поняття, предмет і джерела конституційного права України; місце 

конституційного права в системі законодавства; державна символіка України; 

виборна система та виборчий процес в Україні; загальні засади конституційного 

ладу; народовладдя в Україні та форми його здійснення; конституційно-правовий 

статус особи; система органів державної влади України; місцеве самоврядування. 

Особливості організації влади в Автономній Республіці Крим; Конституція України 
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— основа подальшого розвитку національного законодавства; конституційні права 

та обов’язки громадян; громадянство України як один з інститутів конституційного 

права; порядок формування та повноваження верховної ради; порядок формування 

та повноваження Кабінету міністрів України; порядок обрання та повноваження 

Президента України; конституційний статус державної мови і мов національних 

меншин в Україні. 

 

Тема 3. Основи адміністративного права 

Управління як об’єкт адміністративного права; адміністративне право 

України: поняття і предмет правового регулювання; джерела адміністративного 

права; кодекс про адміністративні правопорушення; адміністративно-правові норми 

та адміністративно-правові відносини; суб’єкти адміністративного права: поняття і 

класифікація; державна служб; поняття, правовий статус державних службовців; 

поняття форм і методів державного управління; поняття і класифікація актів 

управління та їх види; адміністративні правопорушення: поняття та ознаки; поняття 

складу адміністративного правопорушення; адміністративна відповідальність. 

Адміністративні стягнення: поняття та види; правові основи організації управління 

економікою; правові основи управління підприємством; особливості 

адміністративної відповідальності неповнолітніх. 

 

Тема 4. Основи цивільного та сімейного права 

Цивільне право України: поняття, предмет правового регулювання та система. 

Цивільне законодавство; цивільне законодавство України: загальна характеристика; 

цивільно-правові відносини та їх елементи; суб’єкти цивільно-правових відносин; 

юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин; держава як учасник цивільно-

правових відносин; об’єкти цивільно-правових відносин;здійснення цивільних прав 

та виконання юридичних обов’язків; поняття, види та форма правочинів; 

представництво і довіреність; строки в цивільному праві. Позовна давність; право 

власності в Україні; загальна характеристика зобов’язань: поняття, зміст, підстави 

виникнення та припинення; цивільно-правові договори: поняття, види, порядок 

укладання та припинення; загальна характеристика окремих видів цивільно-

правових договорів. Виконання зобов’язань і способи забезпечення їх виконання; 

зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди; цивільно-правова 

відповідальність; загальна характеристика спадкового права України; право 

інтелектуальної власності в Україні. 

Поняття сімейного права, його принципи та джерела; сімейне законодавство 

України; укладення та припинення шлюбу; права та обов’язки подружжя; права та 

обов’язки батьків і дітей за законодавством України; правові форми влаштування 

дітей, що позбавлені батьківського піклування. 

 

Тема 5. Основи трудового права 

Поняття, предмет, принципи та функції трудового права; суб’єкти трудового 

права; колективні договори і угоди. Колективні трудові спори (конфлікти); поняття, 

зміст та сторони трудового договору; підстави припинення трудового договору; 

порядок укладення трудового договору; поняття контракт; робочий час; час 

відпочинку; оплата праці; профспілки; поняття трудової дисципліни, методи її 

забезпечення та дисциплінарна відповідальність; поняття, види, підстави та порядок 
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застосування матеріальної відповідальності; індивідуальні трудові спори та порядок 

їх вирішення; зайнятість та працевлаштування; особливості правового регулювання 

праці молоді. 

 

Тема 6. Основи господарського права 

Поняття, предмет та методи правового регулювання господарського права; 

загальна характеристика господарського законодавства України; господарські 

правовідносини та їх види; суб’єкти та об’єкти господарських правовідносин; 

управління державним сектором економіки; загальна характеристика державних 

підприємств; приватизація в Україні; підприємницька діяльність суб’єктів 

господарювання; правові засади захисту економічної конкуренції; правове 

регулювання інвестиційної діяльності в Україні; банкрутство. 

 

Тема 7. Основи екологічного та земельного права 

Екологічне право України: поняття та предмет; екологічні права та обов’язки 

громадян; права та обов’язки природокористувачів; правові заходи охорони 

атмосферного повітря і тваринного світу; правова охорона водних ресурсів; загальна 

характеристика земельного  права: поняття та предмет; види земель та їх правовий 

статус; права та форми власності на землю; гарантії прав на землю; охорона земель; 

управління в галузі використання та охорони земель; відповідальність за порушення 

земельного законодавства. 

 

Тема 8. Основи кримінального права 

Поняття кримінального права, його принципи, джерела та система; поняття 

злочину, його види та стадії; кримінальна відповідальність та її підстави; випадки 

звільнення від кримінальної відповідальності; покарання, його цілі і види; злочини в 

сфері господарської діяльності; злочини проти честі та гідності; особливості 

кримінальної відповідальності; покарання неповнолітніх; загальна характеристика 

злочинів проти життя, здоров’я, волі, честі і гідності особи; характеристика злочинів 

проти власності; загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності; 

різниця між покаранням в кримінальному праві та адміністративному. 

 

Тема 9. Судові та правоохоронні органи 

Правосуддя в Україні: поняття, завдання, ознаки та принципи здійснення; 

загальна характеристика судової системи України; органи юстиції та нотаріат в 

Україні; поняття, завдання, функції та система органів прокуратури України ; 

органи внутрішніх справ України ; поняття, завдання та функції поліції в Україні; 

служба безпеки України; адвокатура в Україні; загальна характеристика інших 

правоохоронних органів України; статус суддів. 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 
Вступне випробування проводиться в письмовій формі, тривалість якого не 

повинна перевищувати 1 години 30 хвилин. 
У процесі складання вступного випробування абітурієнт має виявити достатній 

рівень набутих знань і вмінь. 

Результат відповіді вступника оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. 
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Іспит передбачає правильне вирішення 40 тестових завдань. Правильне 

вирішення одного тестового завдання оцінюється у 2,5 балів. Максимальна кількість 

балів – 100 (сто) балів. Мінімальний прохідний бал – 14 балів. 

 

4. ШКАЛА ПЕРЕВЕДЕННЯ ТЕСТОВОГО БАЛУ В ШКАЛУ 200 

 
1 101  35 135  69 169 

2 102  36 136  70 170 

3 103  37 137  71 171 

4 104  38 138  72 172 

5 105  39 139  73 173 

6 106  40 140  74 174 

7 107  41 141  75 175 

8 108  42 142  76 176 

9 109  43 143  77 177 

10 110  44 144  78 178 

11 111  45 145  79 179 

12 112  46 146  80 180 

13 113  47 147  81 181 

14 114  48 148  82 182 

15 115  49 149  83 183 

16 116  50 150  84 184 

17 117  51 151  85 185 

18 118  52 152  86 186 

19 119  53 153  87 187 

20 120  54 154  88 188 

21 121  55 155  89 189 

22 122  56 156  90 190 

23 123  57 157  91 191 

24 124  58 158  92 192 

25 125  59 159  93 193 

26 126  60 160  94 194 

27 127  61 161  95 195 

28 128  62 162  96 196 

29 129  63 163  97 197 

30 130  64 164  98 198 

31 131  65 165  99 199 

32 132  66 166  100 200 

33 133  67 167    

34 134  68 168    
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