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І. Загальні положення
М ета вступного випробування полягає у визначенні рівня знань 

вступників з фундаментальних та галузевих юридичних наук та дисциплін, 

з ’ясуванні їх спроможності самостійно працювати за юридичною 

спеціальністю відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики 

молодшого спеціаліста з права. Вступний іспит має комплексний характер та 

орієнтований на виявлення знань, умінь і навичок вступників як фахівців рівня 

професійної підготовки «молодшого спеціаліста».

Вимоги до здібностей і рівня підготовленості абітурієнтів. Для 

успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра за навчальним 

планом, абітурієнти повинні мати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста за юридичною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, 

уміннями і навичками з фундаментальних та галузевих правових наук. До 

складання вступного іспиту допускаються особи, які отримали освітньо - 

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, здобули знання із загальних 

гуманітарних, фундаментальних та профільних юридичних наук і дисциплін 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодших 

спеціалістів за спеціальністю «Правознавство».

Х арактеристика змісту програми. Програма вступного випробування 

має комплексний характер та складається із таких розділів професійних знань:

• Загальна теорія держави і права.

• Конституційне право України.

• Цивільне право України.

• Кримінальне право України.



ІІ. Організаційно-методичні рекомендації

Переведення тестових балів, отриманих абітурієнтом на вступному 

іспиті на основі повної загальної середньої освіти в рейтингову шкалу від 100

до 200 балів

Тестовий
бал

Бал
100-200

Тестовий
бал

Бал
100-200

Тестовий
бал

Бал
100-200

Тестовий
бал

Бал
100-200

0 100.0 14 144.0 28 166.5 42 186.5
1 100.5 15 146.0 29 167.5 43 188.5
2 101.5 16 148.5 30 169.0 44 190.0
3 104.0 17 150.0 31 170.0 45 191.5
4 108.5 18 152.0 32 171.5 46 193.5
5 113.0 19 154.0 33 172.5 47 194.5
6 118.0 20 155.5 34 174.0 48 196.5
7 122.5 21 157.0 35 175.5 49 197.0
8 126.5 22 158.5 36 177.0 50 198.5
9 130.5 23 160.0 37 178.5 51 199.0
10 133.5 24 161.5 38 180.0 52 200.0
11 136.5 25 163.0 39 181.5
12 139.5 26 164.0 40 183.5
13 141.5 27 165.5 41 185.0

Особа може вступити на навчання за освітнім ступенем «бакалавр» 

спеціальності 081 «Право» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови 

успішного проходження додаткового вступного випробування з урахуванням 

середнього балу диплома молодшого спеціаліста.

Додатковий іспит для вступу на навчання за освітнім ступенем 

«бакалавр» -  це форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання 

знань, умінь та навичок вступника з фундаментальних та галузевих 

юридичних наук та дисциплін, результати якого зараховуються до 

конкурсного бала вступника, або за результатами якого вступник допускається 

до участі в конкурсному відборі чи до інших вступних випробувань.

Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер, тобто 

оцінюється за двобальною шкалою -  склав / не склав. Особи, які не склали



додаткове вступне випробування до участі у фахових випробуваннях не 

допускаються.

Додаткове вступне випробування, яке полягає у з ’ясуванні рівня 

теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для опанування 

обов’язкових і варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця 

освітнього ступеня бакалавра спеціальності 081 «Право», включає декілька 

питань, що відображають окремі аспекти спеціальності 081 «Право» та 

інтегрує знання з кількох дисциплін передбачених програмою підготовки 

бакалавра.

Інформація про результати додаткового іспиту для вступу на навчання 

за освітнім ступенем «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, оголошуються 

вступникові в день його проведення. Позитивний результат додаткового 

іспиту є допуском до фахового вступного випробування.

ІІІ. Перелік питань та список літератури з окремих дисциплін для 
підготовки до вступних випробувань

1. Загальна теорія держави і права

1. Основні теорії походження держави і права: умови виникнення різних 

теорій та їх зміст.

2. Поняття держави та її ознаки.

3. Поняття та класифікація функцій держави.

4. Сутність і зміст внутрішніх та зовнішніх функцій держави.

5. Класифікація держав за їхньою формою (форми правління, форми 

державного устрою, політичні режими), чинники, що зумовлюють 

різноманітність форм держави.

6. Держави, що існували на території сучасної України, характерні риси 

їхнього держаного устрою.

7. Поняття права, його сутність та ознаки.



8. Право -  особливий вид соціальних норм.

9. Співвідношення права і норм моралі.

10. Джерела (форми) права: поняття, види та загальна характеристика.

11. Поняття правовідносин, їхня структура, ознаки та умови виникнення.

12. Поняття законодавства, структура та зміст системи законодавства.

13. Відмінність між правом і законом.

14. Призначення закону, його положення в системі нормативно-правових 

актів.

15. Конституція, закони і підзаконні акти: їх поняття, суб’єкти прийняття, 

юридична сила.

16. Суспільні відносини, які регулюються виключно законами України.

17. Мета, сутність і форми систематизації нормативно-правових актів.

18. Поняття правотворчості і законотворчості.

19. Поняття та структурні елементи системи права.

20. Відмінність системи права від правової системи.

21. Поділ права на галузі, правові інститути та правові норми: їх поняття, 

структура та співвідношення.

22. Загальна характеристика основних галузей права України.

23. Предмет та метод правового регулювання як найсуттєвіша підстава поділу 

системи права на галузі.

24. Поняття правової держави та її основні ознаки.

25. Сутність правової держави в Україні та зміст основних напрямів її 

формування.

26. Поняття і види правопорушень.

27. Склад правопорушення.

28. Поняття, функції та види юридичної відповідальності.

29. Підстави виникнення та цілі юридичної відповідальності.

2. Конституційне право України

1. Закріплення державного, народного й національного суверенітету в 

Декларації про державний суверенітет України.



2. Конституція України — Основний Закон держави: її особливий характер, 

значення, основні принципи і функції.

3. Конституційна форма правління, державного устрою й політичного режиму 

України: поняття та характеристика.

4. Державна символіка України та її закріплення у Конституції України.

5. Державна мова України: правове регулювання, засади державної мовної 

політики, співвідношення державної мови та мов національних меншин.

6. Поняття та принципи громадянства України.

7. Єдність і відмінність понять "людина", "особа", "громадянин".

8. Набуття громадянства України: підстави та порядок.

9. Припинення громадянства України: підстави та порядок.

10. Класифікація і правове закріплення конституційних прав та свобод людини 

і громадянина.

11. Поняття і види конституційних обов'язків людини та громадянина, правові 

принципи єдності прав і обов’язків.

12. Поняття та правове закріплення рівноправності громадян.

13. Поняття, правове закріплення і функції міжнародних стандартів у галузі 

прав людини.

14. Правове регулювання і порядок реалізації права на об'єднання у політичні 

партії та громадські об’єднання відповідно до законодавства України.

15. Правове регулювання і порядок реалізації права громадян на свободу 

світогляду та віросповідання.

16. Поняття та форми здійснення народного суверенітету.

17. Поняття та форми реалізації безпосередньої й представницької демократії.

18. Законодавче закріплення поняття референдуму і види референдумів в 

Україні.

19. Конституційне регулювання проведення референдумів в Україні.

20. Основні положення законодавчих актів України, які регулюють 

проведення референдумів.

21. Поняття, види, особливості організації та проведення виборів в Україні.



22. Поняття, види виборчих систем та їх застосування в Україні.

23. Поняття, мета і законодавче закріплення конституційного принципу 

розподілу державної влади.

24. Система органів державної влади за Конституцією України.

25. Правовий статус, повноваження і порядок формування Верховної Ради 

України.

27. Вибори народних депутатів, статус народних депутатів України.

28. Конституційно-правовий статус та основні повноваження Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини.

29. Президент України, його правовий статус, функції та повноваження.

30. Правовий статус та функції Ради національної безпеки і оборони України.

31. Кабінет Міністрів України: склад, порядок формування, повноваження.

32. Правовий статус, структура і повноваження центральних органів 

виконавчої влади в Україні.

33. Правовий статус, структура і повноваження місцевих органів виконавчої 

влади.

34. Поняття, конституційно-правові засади діяльності та принципи місцевого 

самоврядування в Україні.

35. Організаційно-правові форми, компетенція та повноваження органів 

місцевого самоврядування в Україні.

36. Поняття та ознаки судової влади в Україні.

37. Правове регулювання вимог щодо суддів України.

38. Конституційно-правове закріплення діяльності, порядок формування, 

склад та компетенція Конституційного Суду України.

39. Система та функції судів загальної юрисдикції за Конституцією і 

законодавством України.

40. Поняття, структура і повноваження правоохоронних органів України.

41. Система правоохоронних органів в Україні, їхні завдання.

42. Правовий статус поліції, структура та основні завдання її підрозділів.

43. Правовий статус, завдання та система Служби безпеки України.



44. Прокуратура України, її повноваження за Конституцією України.

45. Місце адвокатури у захисті прав людини.

46. Вимоги щодо адвокатів та види адвокатської діяльності.

3. Цивільне право України

1. Загальна характеристика Цивільного кодексу України: основні положення 

та внутрішня будова.

2. Правовідносини, які регулюються цивільним правом.

3. Учасники цивільних правовідносин.

4. Поняття, загальна характеристика цивільної правоздатності та цивільної 

дієздатності фізичних осіб.

5. Види цивільної дієздатності фізичних осіб.

6. Поняття, ознаки, порядок виникнення юридичної особи.

7. Об’єкти цивільних правовідносин.

8. Поняття та ознаки речових прав.

9. Право власності та його захист.

10. Повноваження власників.

11. Види власності.

12. Поняття, об’єкти, суб’єкти та охорона права інтелектуальної власності.

13. Підстави виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин.

14. Поняття правочину та цивільно-правового договору.

15. Види цивільно-правових договорів.

16. Договори про передачу майна у власність.

17. Договори про передачу майна у тимчасове користування.

18. Договори про виконання робіт.

19. Договори про надання послуг.

20. Недоговірні зобов’язання.

21. Поняття та види спадкування.

22. Загальні поняття спадкового права.

23. Спадкування за законом.



24. Спадкування за заповітом.

25. Здійснення права на спадкування та оформлення спадщини.

4. Кримінальне право України

1. Загальна характеристика Кримінального кодексу України та відносин, які 

ним регулюються.

2. Поняття та ознаки злочину.

3. Склад злочину.

4. Поняття, зміст та види стадій вчинення злочину.

5. Поняття та правові наслідки добровільної відмови від доведення злочину до 

кінця.

6. Поняття, ознаки та форми співучасті у вчиненні злочину.

7. Види співучасників злочину.

8. Множинність злочинів.

9. Обставини, що виключають злочинність діяння.

10. Правові підстави звільнення від кримінальної відповідальності.

11. Поняття, мета та види кримінальних покарань.

12. Поняття і підстави звільнення від покарання та його відбування.

13. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

14. Особливості покарання неповнолітніх.

15. Особливості інших заходів кримінально-правового характеру.
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