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І. Загальні положення 

Програма Індивідуальної усної співбесіди з права для вступу на 

навчання за ступенем «Магістр» за спеціальністю 081 «Право» (освітня 

програма «Право») є засобом перевірки якості теоретичної і практичної 

підготовки вступників. 

Індивідуальна усна співбесіда з права проводиться з метою визначення 

рівнів сформованості знань вступників, які є базовими для подальшого 

опанування магістерської програми. Програма дозволяє систематизувати 

теоретичні знання вступників, а також надає можливість визначити рівень 

практичного застосування основних напрямів професійної діяльності.  

До програми Індивідуальної усної співбесіди з права включені питання 

з нормативних дисциплін навчального плану бакалаврів, а саме: 

«Конституційне право», «Адміністративне право України», 

«Адміністративне судочинство в Україні», «Цивільне право України», 

«Цивільне процесуальне право України», «Кримінальне право України», 

«Кримінальне процесуальне право України», «Міжнародне публічне право», 

«Міжнародний захист прав людини». Це дозволить перевірити стан 

підготовки майбутніх магістрів, виявити їхнє вміння самостійно 

поповнювати свої знання, орієнтуватись у швидкому потоці наукової 

інформації з права, вміти на практиці їх використовувати та показати високу 

професійну підготовленість до здобуття ступеня «Магістр». 

 

ІІ. Організаційно-методичні рекомендації 

 

Індивідуальна усна співбесіда з права проводиться з метою виявлення 

вступників, які досягли відповідного професійного рівня та отримали 

необхідні знання для подальшого вдосконалення професійної діяльності в 

галузі права. 

 

Під час випробування абітурієнт повинен Знати: 

- загальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування 

держави і права;· 

- особливості взаємозв’язків суспільства та системи права;· 

- загальні закономірності побудови громадянського суспільства і 

правової держави; 

- понятійний, категоріальний та термінологічний апарат у праві; 

- зміст актуальних проблем юридичних дисциплін. 

Під час випробування абітурієнт повинен Уміти: 

- користуватися та правильно застосовувати правову літературу; 

- надавати усні та письмові аргументовані відповіді з питань 

навчальних дисципліни; 

- оперувати правовими поняттями і категоріями; 
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- використовувати знання з правових дисциплін в юридичній практиці; 

- відслідковувати зв’язки норм права; 

- давати аналіз і тлумачення норм права; 

- вільно і змістовно користуватися понятійним (категоріальним) 

апаратом; 

- усвідомлювати і пояснювати можливі шляхи вирішення проблемних 

питань на основі об’єктивних суспільних закономірностей; 

- використовувати норми законодавства, правильно їх тлумачити та 

застосовувати для вирішення конкретних життєвих ситуацій;  

- аналізувати відносини, що складають суть справи;  

- приймати обґрунтовані рішення відповідно до норм чинного 

законодавства; 

- надавати оцінку чинним нормативно-правовим актам, виявляти колізії 

та прогалини у законодавстві, пропонувати зміни до норм законів;  

- надавати кваліфіковані консультації з правових питань; 

- застосовувати у наукових дослідженнях базові знання щодо 

термінології, основних фактів та елементів, класифікацій та категорій, 

принципів та узагальнень, теорій, моделей, структур;  

- використовувати знання юридичної техніки та застосовувати її 

методи для аналізу юридичних документів; 

- використовувати інформаційні ресурси з питань права; 

- представляти інтереси та захищати в суді права та законні інтереси 

особи та людини;  

- проводити аналіз правових ситуацій з позиції доктрини та принципу 

верховенства права;  

- застосовувати практику національних судів та прецеденти ЄСПЛ у 

власній професійній практиці;  

- здійснювати професійну діяльність на основі національних та 

міжнародних стандартів та етичних норм; 

- взаємодіяти з представниками інших професій;  

- керуватися культурою правового мислення та спілкування;  

- здійснювати необхідні правничі дослідження та оформляти їх  

результати у належних письмових формах; 

- розглядати звернення та надавати кваліфіковані відповіді на них;  

- викладати юридичні дисципліни на високому теоретичному й 

методичному рівні, впроваджувати інноваційні технології, методи і засоби 

навчання;  

- здійснювати правове виховання; 

- кваліфіковано проводити наукові дослідження в галузі права;  

- показувати здатність до системного мислення; адаптивність і 

комунікабельність;  

- виявляти у роботі толерантність, креативність, дотримуватися 

наукової етики;  

- кваліфіковано тлумачити нормативно-правові акти, брати участь у 

проведенні юридичної експертизи проєктів нормативно-правових актів, 



 6 

давати юридичні висновки й консультації в конкретних сферах професійної 

діяльності;  

- застосовувати отримані знання для розуміння закономірностей 

розвитку конфлікту для ефективної комунікації, для використання в процесі 

третейського розгляду і медіації. 

Індивідуальна усна співбесіда з права передбачає перевірку знань, 

умінь та навичок з дисциплін, шляхом виконання завдань нормативного 

змісту ступеня бакалавра спеціальності 081 «Право».    

Екзаменаційний білет містить чотири теоретичних питань (кожне з 

яких оцінюється у 50 балів), які охоплюють всі дисципліни, що винесені на 

вступні випробування. 

На виконання завдань відведено 120 хвилин. 

Оцінка за Індивідуальну усну співбесіду з права виставляється за 200-

бальною шкалою. Зокрема, алгоритм оцінювання має форму:  50 + 50 +50+50 

= 200 балів. 

У загальному підсумку оцінку «відмінно» одержує абітурієнт, який 

отримує від 180 до 200 балів; «добре» - від 140 до 179 балів; «задовільно» - 

від 100 до 139 балів, ті, хто отримав оцінку нижчу за 100 балів - отримує 

оцінку «незадовільно».  

При цьому використовуються наступні критерії оцінювання 

додаткового іспиту: 

 

Критерії оцінювання знань 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

Початковий  

до 100 балів  

 

 

Абітурієнт не володіє основними знаннями екзаменаційних 

дисциплін, не знає фактичного матеріалу. 

Абітурієнт виявляє дуже слабке володіння основними 

знаннями екзаменаційних дисциплін, не знає фактичного 

матеріалу. Не володіє поняттєво-термінологічним апаратом 

основних професійно-орієнтованих дисциплін 

Абітурієнт виявляє слабке володіння основними знаннями з 

екзаменаційних дисциплін, не володіє поняттєво-

термінологічним апаратом основних професійно-

орієнтованих дисциплін. Зміст дисципліни не засвоєний. 

Середній 

100-139 балів 

 

Абітурієнт виявляє недостатні знання з теоретичного та 

практичного матеріалу, слабко орієнтується в особливостях 

класифікації документів різних типів та видів. Має деякі 

знання та практичні навички роботи з документами. 

Абітурієнт виявляє недостатні знання з теоретичного та 

практичного матеріалу, слабко орієнтується в особливостях 
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класифікації документів різних типів та видів. Має деякі 

знання та практичні навички роботи з документами та 

середні професійні дані. Відповідь на запитання недостатньо 

обґрунтована. 

Абітурієнт виявляє недостатні знання з теоретичного та 

практичного матеріалу. Має посередні професійні навички 

щодо створення процесуальних документів, деяку 

схильність до професійного спілкування. Відповідь неповна. 

Відсутній логічний зв'язок між деякими положеннями. 

Достатній 

140-179 балів 

 

Абітурієнт володіє практичними навичками, але допускає 

неточності в теоретичних знаннях. Має професійні дані для 

складання та оформлення процесуальних документів. 

Застосовує раціональні прийоми . 

Абітурієнт володіє практичними навичками складання та 

оформлення процесуальних документів, але допускає 

неточності в теоретичних знаннях. Має професійні дані для 

здійснення юридичного супроводу в індивідуальній справі. 

Виявляє методичність, застосовує раціональні прийоми . 

Абітурієнт добре володіє практичними навичками, але 

допускає неточності в теоретичних знаннях. Має професійні 

дані для складання та оформлення процесуальних 

документів. Виявляє методичність, в достатній мірі 

застосовує раціональні прийоми. Відповідь повна, але 

логічне обґрунтування непослідовне. 

Високий 

180-200 балів 

 

Абітурієнт володіє основними теоретичними знаннями та 

практичними навичками складання та оформлення 

процесуальних документів, має достатні професійні дані для  

здійснення юридичного супроводу в індивідуальній справі. 

Виявляє методичність, достатньо вміло застосовує 

раціональні прийоми. 

Абітурієнт володіє основними теоретичними знаннями та 

практичними навичками складання та оформлення 

процесуальних документів, має достатні професійні дані для 

здійснення юридичного супроводу в індивідуальній справі. 

Виявляє методичну досконалість, вміло застосовує 

раціональні прийоми опрацювання інформації. 

Абітурієнт блискуче володіє теоретичними знаннями та 

практичними навичками складання та оформлення 

процесуальних документів, вміє здійснювати юридичний 

супровід в індивідуальній справі. Виявляє методичну 

досконалість, вміло застосовує раціональні прийоми 

опрацювання інформації. Відповідь повна, логічно 

обґрунтована, правильно використані наукові терміни. 
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Індивідуальна усна співбесіда з права може відбуватися з 

використанням дистанційних технологій навчання відповідно до Порядку 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України № 392 від 27 квітня 2022 року, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 03.05.2022 р. за № 

487/37823 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки 

України від 02 травня 2022 року № 400 та Правил прийому до ТНУ імені 

В. І. Вернадського у 2022 р. 

Індивідуальна усна співбесіда з права проводиться виключно 

української мовою. 

 

ІІІ. Перелік питань та список літератури з окремих дисциплін для 

підготовки до індивідуальної усної співбесіди з права  
 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 

1. Конституційне право як основа національного права. 

2. Юридична сила конституції. 

3. Конституціоналізм та конституційний лад України. 

4. Україна як демократична республіка: конституційні засади. 

5. Унітарність Української держави в системі засад конституційного ладу. 

6. Конституційні засади функціонування національно-культурної сфери в 

Україні. 

7. Конституція України та громадянське суспільство. 

8. Конституційний статус особи в Україні. 

9. Законодавча влада в Україні: конституційна характеристика. 

10. Конституційний статус Президента України. 

11. Виконавча влада в Україні: конституційна характеристика. 

12. Судова влада в Україні. 

13. Правовий захист Конституції. 

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. АДМІНІСТРАТИВНЕ 

СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ 

1. Адміністративне право як галузь публічного права. 

2. Суб’єкти адміністративного права. 

3. Інструменти публічного адміністрування. 

4. Адміністративна процедура. Адміністративні послуги. 

5. Захист прав приватної особи у сфері публічного адміністрування. 

6. Службове право. 

7. Адміністративне деліктне право. 

8. Адміністративне судочинство в Україні. 

 
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

1. Цивільне право в системі права України. 

2. Джерела цивільного права України. 

3. Цивільні правовідносини. 
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4. Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин. 
5. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин. 

6. Об’єкти цивільних прав. 

7. Правочини. 

8. Представництво в цивільному праві. 

9. Строки та терміни в цивільному праві. Позовна давність. 

10. Особисті немайнові права фізичної особи. 

11. Право власності. Загальні положення. 

12. Набуття та припинення права власності. 

13. Право спільної власності. 

14. Захист права власності. 

15. Речові права на чуже майно. 
16. Право інтелектуальної власності: загальні положення. 
17. Авторське право та суміжні права. 

18. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок. 
19. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування, 

торговельну марку. 
20. Загальні положення про зобов’язання. 

21. Забезпечення виконання зобов’язання. 

22. Припинення зобов’язання. 

23. Порушення зобов’язання.  

24. Загальні положення про договір. 

25. Договір купівлі-продажу: загальні положення. 

26. Окремі види договору купівлі-продажу. 

27. Договір дарування. 

28. Договори ренти та довічного утримання (догляду). 

29. Договір найму (оренди). 

30. Окремі види договору найму (оренди). 

31. Договір найму (оренди) житла. 

32. Договір позички. 

33. Договір підряду. 

34. Окремі види договору підряду. 

35. Договір про надання послуг: загальні положення. 

36. Договори в сфері надання транспортних послуг. 
37. Договір зберігання. 
38. Договір страхування. 
39. Договір доручення. Договір комісії. Договір управління майном. 

40. Договір позики. Кредитний договір. 

41. Договір банківського вкладу. Договір банківського рахунка. 

42. Договір факторингу. 

43. Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної 

власності. 

44. Договір про спільну діяльність. 

45. Недоговірні зобов’язання. 

46. Загальні положення про спадкування. 
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47. Здійснення права на спадкування. Виконання заповіту. Оформлення 

права на спадщину. 

48. Спадковий договір. 
 

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 
1. Загальні положення цивільного процесуального права. 

2. Принципи цивільного судочинства. 

3. Суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. 

4. Учасники справи. 

5. Представники. 

6. Інші учасники судового процесу. 

7. Цивільна юрисдикція. 

8. Докази та доказування. 

9. Процесуальні строки. 

10. Судові виклики і повідомлення. 

11. Судові витрати. 

12. Заходи процесуального примусу. 

13. Позовне провадження. 

14. Наказне провадження. 

15. Окреме провадження. 

16. Перегляд судових рішень. 

17. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у 

цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб). Судовий 

контроль за виконанням судових рішень. 

18. Відновлення втраченого судового провадження. 

19. Визнання та виконання рішень іноземних судів. Судові доручення про 

надання правової допомоги. 

 
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

1. Загальні засади кримінального права України. 

2. Поняття, ознаки та види (за ступенем тяжкості) кримінальних 

правопорушень за кримінальним правом України. Малозначність 

діяння та її юридичне значення за КК України. 

3. Об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення. 

4. Суб’єкт кримінального правопорушення. 

5. Суб’єктивна сторона складу кримінального правопорушення. 

6. Стадії кримінального правопорушення. 

7. Співучасть у кримінальному правопорушенні за КК України. 

8. Причетність до кримінального правопорушення. 

9. Множинність кримінальних правопорушень. 

10. Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння. 

11. Заходи кримінально-правового характеру: загальні положення. 

12. Звільнення від кримінальної відповідальності. 

13. Покарання та його види. 

14. Призначення покарання. 



 11 

15. Звільнення від покарання та його відбування. 

16. Судимість. 

17. Примусові заходи медичного характеру, примусове лікування, 

примусові заходи виховного характеру. 

18. Спеціальна конфіскація. 

19. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.  

20. Основні різновиди норм та наскрізні юридичні поняття і юридичні 

конструкції Особливої частини КК України. 

21. Злочини проти основ національної безпеки України. 

22. Кримінальні правопорушення проти особи. 

23. Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини та громадянина. 

24. Кримінальні правопорушення проти власності. 

25. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки. 

26. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту. 

27. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та 

моральності. 

28. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні 

правопорушення проти здоров’я населення. 

29. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. 

30. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

 
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

1. Загальні положення кримінального процесуального права. 

2. Засади кримінального провадження. 

3. Суд та учасники кримінального провадження. 

4. Докази та доказування в кримінальному провадженні. 

5. Процесуальні документи, строки та витрати. 

6. Заходи забезпечення кримінального провадження. 

7. Досудове розслідування. 

8. Слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії. 

9. Повідомлення про підозру. 

10. Зупинення та закінчення досудового розслідування. 

11. Судове провадження у першій інстанції. 

12. Судові рішення. 

13. Провадження в суді апеляційної інстанції. 

14. Провадження з виконання судових рішень. 

15. Провадження в суді касаційної інстанції. 

16. Особливі порядки кримінального провадження. 

 
МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО 



 12 

1. Поняття, правова природа та сфера дії сучасного міжнародного 

публічного права. 

2. Норми міжнародного публічного права. 

3. Основні принципи міжнародного публічного права. 

4. Джерела міжнародного публічного права. 

5. Співвідношення міжнародного публічного права і національного права. 

6. Суб’єкти міжнародного публічного права. 

7. Правонаступництво у міжнародному публічному праві. 

8. Відповідальність за міжнародним публічним правом. 

9. Концепція естоппеля в міжнародному публічному праві та перспективи 

його застосування до порушень міжнародно-правових зобов’язань. 

10. Населення в міжнародному публічному праві. 

11. Міжнародне гуманітарне право. 

12. Міжнародне кримінальне право. 

13. Територія в міжнародному публічному праві. 

14. Міжнародне морське право. 

15. Право міжнародних договорів. 

16. Право зовнішніх зносин. 

17. Право міжнародних організацій. 

18. Мирне вирішення міжнародних спорів. 

19. Право міжнародної безпеки. 

20. Міжнародне економічне право. 

21. Міжнародне екологічне право. 
 

МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ 

1. Загальні положення про права людини. 

2. Захист прав людини в рамках ООН. 

3. Захист прав людини в Європі. 

4. Інші регіональні системи захисту прав людини. 

5. Право на життя. 

6. Заборона катувань, нелюдських або таких, що принижують гідність, 

видів поводження чи покарання. 

7. Право на свободу та особисту недоторканність. 

8. Право на повагу до приватного і сімейного життя, житла та 

кореспонденції̈. 

9. Свобода думки, совісті і релігії. 

10. Свобода вираження поглядів. 

11. Свобода зібрань та об’єднання. 

12. Право на власність. 

13. Заборона дискримінації̈. 

14. Право на справедливий̆ суд та на ефективний засіб юридичного 

захисту. 

15. Правомірне обмеження прав людини та відступ держав від своїх 

зобов’язань у сфері прав людини під час надзвичайного стану, 

становища або ситуації. 
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16. Міжнародний захист прав людини під час збройних конфліктів. 
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ІV.  Інтернет-ресурси  програми  

з підготовки до вступних випробувань 

 

1. www.litopys.org.ua 

2. www.mova.info 

3. www.novamova.com.ua 

4. www.pereklad.kiev.ua 

5. www.pravopys.net 

6. www.r2u.org.ua 

7. www.rozum.org.ua 

8. http://termin.com.ua/ 

9. www dilovod.com.ua 

10.  www.archives.gov.ua 

11.  www.sdip.gov.ua/ 

12. www.rada.gov.ua  

13. www.mon.gov.ua 

14. www. dmeti.dp.ua  

15. www.applecons.com.ua 

16. http://www.super-profi.com  

17. http://www.openclass.ru/node/20147 . 

18. http://web2.in.ua/2010/01/18/scho-take-vebinar.html 

19. http://dlab.kiev.ua/cit/ap_ch1/c1l12_1.htm. 

20. http://festival.1september.ru/articles/513088 
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