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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Фахове вступне випробування (далі – ФВВ) є засобом об’єктивного контролю якості 

вищої освіти фахової підготовки абітурієнта.  

ФВВ в аспірантуру проводяться після завершення навчання та здобуття освітнього 

ступеня «магістр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». 

Програма ФВВ з циклу професійно-орієнтованих дисциплін розроблена з метою надання 

допомоги абітурієнтам у підготовці до його складання. Вступ до аспірантури здійснюється за 

результатами ФВВ, який проводиться у письмовій формі. 

Програма охоплює основну проблематику дисципліни, яка дозволяє перевірити і оцінити 

необхідний рівень набутих знань та практичних навичок, які є базовими для подальшого 

опанування аспірантської програми. 

Предмети, з яких формуються питання на ФВВ є обов’язковими та вивчаються у вищих 

навчальних закладах України.  

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Екзаменаційний білет складається з 3 теоретичних питань з дисциплін: «Теорія держави 

та права», «Наукові дослідження у галузі права: методика та методологія», «Критичне мислення 

в професії юриста», «Юридична техніка», «Верховенство права та правосуддя в Україні», 

«Корпоративне право та управління», «Міжнародна відповідальність та міжнародне 

правосуддя», «Юридична компаративістика», «Медіація у професії юриста», «Наукові основи 

правотворчості», «Практика Європейського суду з прав людини», «Правова соціалізація», 

«Юридична аргументація», «Траснформація національної правової системи», «Етика правової 

діяльності». З кожної дисципліни подаються питання для проведення контролю знань, які 

відповідають затвердженій у ВНЗ робочих програмах з дисциплін, а також вимогам чинного 

галузевого стандарту вищої освіти. 

ФВВ проводиться з метою виявлення у абітурієнтів відповідного професійного рівня та 

необхідних знань для подальшого їх опанування та вдосконалення. 

 Оцінка за ФВВ виставляється за 100-бальною шкалою оцінювання.  

У загальному підсумку оцінку «відмінно» одержує абітурієнт, який отримує від 90 до 100 

балів; «добре» - від 75 до 90 балів; «задовільно» - від 60 до 74 балів, нижче за 60 балів - 

«незадовільно». 

При цьому використовуються наступні критерії оцінювання знань абітурієнта: 

 

Рівні навчальних 

досягнень  

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

1.Початковий  

до 60 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. 

2. Середній 

60-74балів 

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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Абітурієнти, які отримали на ФВВ менше ніж 60 балів, вважаються такими, що не 

склали ФВВ. 

На виконання завдання відведено 120 хвилин. 

ФВВ для вступу іноземців та осіб без громадянства 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 проводяться виключно українською мовою. 

 

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. 

3. Достатній 

75-89 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. 

4. Високий 

90-100 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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ІІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ОКРЕМИХ ДИСЦИПЛІН  ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФВВ 

 

3.1. Теорія держави та права 

 

1. Поняття та класифікація юридичних наук. 

2. Предмет загальної теорії держави та права. 

3. Загальнонаукові методи вивчення загальної теорії держави та права. 

4. Конкретно-наукові методи вивчення загальної теорії держави і права. 

5. Місце теорії держави і права в системі юридичних наук. 

6. Розкрийте сутність порівняльного та соціологічного методів дослідження. 

7. Розкрийте сутність статистичного та історичного методів дослідження. 

8. Поняття та основні ознаки держави. 

9. Найважливіші чинники, що сприяли виникненню держави. 

10. Поняття та види суверенітету.  

11. Теорії походження держав. 

12.  Функції держави: поняття та класифікація. 

13. Співвідношення понять “людина”, “особистість” та “громадянин”. 

14. Загальна характеристика правового статусу особи.  

15. Загальна характеристика правового статусу громадянина 

16. Поняття громадянського суспільства. 

17. Поняття форми держави. 

18. Поняття та види форми державного правління. 

19. Поняття та ознаки монархії. 

20. Поняття та ознаки республіки. 

21. Поняття та види форми державного устрою. 

22. Поняття та ознаки унітарної. 

23. Поняття та ознаки федерації. 

24. Поняття та ознаки конфедерації. 

25. Поняття та види політичного режиму. 

26. Поняття та ознаки демократичного режиму. 

27. Поняття та ознаки авторитарного режиму. 

28. Поняття та ознаки правової держави. 

29. Поняття та ознаки соціальної держави. 

30. Поняття механізму держави. 

 

3.2. Дисципліни, що викладаються на магістратурі: 

1. Предмет і завдання курсу «Корпоративне право».  

2. Сутність корпоративних відносин.  

3. Корпоративні відносини зовнішнього характеру.  

4. Корпоративні відносини внутрішнього характеру.  

5. Визначення корпоративних прав.  

6. Яка роль, місце та значення  інституту міжнародно-правової відповідальності в системі 

сучасного міжнародного права. 

7. Назвіть відмінності  між міжнародними правопорушеннями, міжнародно-правовими 

злочинами, деліктами  та  визначте ступінь міжнародно-правовій відповідальності за 

них. 

8. Поняття та природа медіації 
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9. Принципи медіації 

10. Види медіації  

11. Моделі медіації 

12. Компетентності медіатора 

13. Характеристика процедури медіації 

14. Переваги та недоліки медіації. 

15. У чому полягають обов’язки держави щодо поваги, захисту та сприяння реалізації відповідного 

права чи свободи?  

16. У чому саме полягає порушення права чи свободи, якого аспекту змісту та обсягу відповідного 

права воно стосується? 

17. Які акти національного та міжнародного права є юридичною підставою ухвалення рішення суду?  

18. Які види нормативно-правових актів ЄС? 

19. Визначіть принципи побудови інституційної системи ЄС. 

20. В чому полягає співвідношення між правом ЄС та  міжнародним правом? 

21. Що таке принципи права ЄС та як вони класифікуються? 

22. Критичне мислення у професійній діяльності юриста: сутність, теоретико-

методологічний та методичний потенціал, наукова та практична значущість. 

23. Правова ідеологія українського суспільства – теоретико-методологічний потенціал 

розгортання діалогу особистості і держави,  народу і влади, правової держави і 

громадянського суспільства. 

24. Критичне мислення у законотворчій та нормопроєктній діяльності юриста.  

25. «Право», «мораль» та «етика» як поняття філософії права: особливості співвідношення. 

26. Цінності у праві. Право як цінність. 

27. Співвідношення понять «метод», «методологія» та «методика».  

28. Основні етапи здійснення наукового правового дослідження та його структура.  

29. Норма права  як засіб правотворення та законодавчого регулювання. 

30. Офіційне тлумачення законів. 
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