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І. Загальна частина

Фахове вступне випробування є формою атестації вступника юридичного 
факультету за освітнім рівнем спеціаліст, магістр. Мета -  виявити рівень теоретичної та 
практичної підготовки, готовність вступника працювати на посадах помічника голови 
суду, секретаря суду, державного виконавця, консультанта нотаріуса, інспектора відділу 
реєстрації актів цивільного стану, юрисконсульта підприємства, інспектора відділу 
соціального захисту населення, інспектора відділу працевлаштування, інспектора відділу 
кадрів, інспектора митниці тощо.

Фахове вступне випробування включає навчальні матеріали системоутворюючих 
нормативних дисциплін природничо-наукової, професійної і практичної підготовки та 
галузей національного законодавства.

Екзаменаційний білет складається з тестових завдань «закритого типу» та тестових 
завдань «на встановлення відповідності».

На фаховому вступному випробуванні майбутній фахівець повинен знати:
-  основи теорії держави та права;
-  інститути конституційного права України, кримінального права, цивільного права, 
міжнародного приватного права;
-  зміст нормативних актів вищезазначених галузей за станом на 01.01.2016 p.;
-основні терміни і поняття, які вивчаються в курсах юридичних дисциплін й 
використовуються у повсякденній юридичній практиці.

На фаховому вступному випробуванні майбутній фахівець повинен вміти:
-  всебічно, ґрунтовно, аргументовано висвітлювати теоретичні питання вищезазначених 
навчальних дисциплін;
-  використовувати теоретичні знання у розв’язанні конкретних практичних задач.

II. Програми навчальних дисциплін

І. Теорія держави та права

1.Форма держави
Історичні шляхи виникнення держави. Поняття і структура форми держави. 

Різновиди держав за формою правління. Форма державного устрою. Державно-правовий 
режим та його різновиди.

2. Механізм держави
Поняття механізму держави. Поняття й ознаки державного апарату. Орган 

держави: поняття, ознаки і види. Розподіл державної влади.

3.Сутність і типи держави
Сутність держави. Державна влада. Ознаки держави. Типи держави за 

інформаційним та цивілізаційним підходами.

4.Функції держави
Класифікація функцій держави. Внутрішні та зовнішні функції. Форми здійснення 

функцій держави. Види функцій держави.

5. Поняття і ознаки права



Поняття, ознаки і види соціальних норм. Поняття та основні ознаки права. 
Структура норми права. Види норм права.

6. Правові відносини
Структура (елементи) правових відносин. Суб’єкти правовідносин. Об’єкти 

правовідносин. Зміст правових відносин. Юридичні факти та їх класифікація.

7. Реалізація норм права
Поняття і форми безпосередньої реалізації норм права. Застосування норм права: 

поняття та підстави. Акти застосування норм права. Основні стадії застосування норм 
права.

8. Правопорушення
Поняття та основні ознаки правопорушення. Склад правопорушення. Види 

правопорушень. Правомірна поведінка та її види.

9. Юридична відповідальність.
Поняття і основні ознаки юридичної відповідальності. Види юридичної 

відповідальності. Підстави юридичної відповідальності. Функції юридичної 
відповідальності.

10. Правосвідомість
Поняття, структура та види правосвідомості. Роль правосвідомості у 

правотворчості та реалізації права. Правосвідомість працівників державної служби.

II. Конституційне право України

1. Конституція України - Основний Закон держави і суспільства
Конституція України - Основний Закон держави і суспільства. Поняття та функції 

конституції. Класифікація сучасних конституцій. Функції та юридичні властивості 
конституції України 1996 р. Порядок внесення змін до Конституції України.

2. Основи конституційного ладу України
Поняття основ конституційного ладу України. Народ - носій суверенітету і єдине 

джерело влади в Україні. Форми здійснення влади народу: пряма демократія, здійснення 
народовладдя через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.Поняття 
і принципи державного ладу України. Принцип суверенності та незалежності держави; 
принцип демократизму держави; принцип соціальної та правової держави; принцип 
унітарності (єдності, соборності) держави; принцип республіканської форми державного 
правління. Принцип верховенства права. Форма, механізм та основні функції української 
держави

Економічні та політичні засади конституційного ладу в Україні. Принцип полі
тичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Форми власності та її захист. 
Конституційний статус землі та інших природних ресурсів. Право власності на землю. 
Політичні партії і громадські організації, їх конституційно-правовий статус. Захист 
конституційного ладу в Україні. Особливий порядок внесення змін до розділу Конституції 
України, в якому визначаються загальні засади конституційного ладу.

3. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні
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Поняття і принципи громадянства України. Належність до громадянства України. 
Підстави і порядок набуття громадянства України. Підстави і порядок припинення 
громадянства України. Повноваження органів, які беруть участь у вирішенні питань 
громадянства в Україні. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні. 
Імміграція в Україну. Біженці. Конституційні права, свободи людини і громадянина та їх 
гарантії. Міжнародно-правовий механізм захисту прав та свобод людини і громадянина.

4. Вибори і референдуми в Україні 
Поняття, види і соціальна функція виборів в Україні. Поняття і принципи 

виборчого права в Україні. Типи виборчих систем. Виборча система України. Основні 
стадії виборчого процесу в Україні. Поняття та види референдумів, предмет 
всеукраїнського та місцевого референдумів, порядок їх призначення, підготовки і 
проведення. Відповідальність за порушення виборчого законодавства.

5. Верховна Рада України - парламент України 
Верховна Рада - єдиний законодавчий орган України, її склад, структура, функції і 

повноваження. Сесія Верховної Ради: поняття, види, термін і порядок роботи. 
Законодавчий процес України. Уповноважений Верховної Ради з прав людини: статус, 
порядок призначення, повноваження, акти. Народний депутат України: статус, форми 
діяльності, повноваження, основні гарантії депутатської діяльності.

6. Президент України 
Президент України - глава держави, його правовий статус Функції і повноваження 

Президента України. Акти Президента України. Підстави дострокового припинення 
повноважень Президента України.

7. Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади 
Поняття виконавчої влади в Україні та система її органів. Кабінет Міністрів 

України - вищий орган в системі органів виконавчої влади, склад, порядок формування, 
відповідальність, підконтрольність і підзвітність, повноваження, акти. Міністерства та інші 
центральні органи виконавчої влади в Україні, порядок формування, повноваження, акти. 
Місцеві державні адміністрації, їх види, порядок формування, відповідальність, 
підконтрольність і підзвітність, повноваження акти.

8. Конституційний Суд України 
Конституційний Суд України та його місце в механізмі державної влади. Склад та 

порядок формування Конституційного Суду України. Повноваження Конституційного 
Суду України. Форми звернень до Конституційного Суду України. Конституційне 
подання і суб’єкти права на конституційне подання. Конституційне звернення і суб’єкти 
конституційного звернення. Висновки Конституційного Суду України та їх юридичні 
наслідки.

9. Територіальний устрій України 
Поняття та конституційні засади територіального устрою України. Поняття, 

система і принципи адміністративно-територіального устрою України. Правовий статус 
Автономної Республіки Крим.
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10. Місцеве самоврядування в Україні 
Поняття, принципи і система місцевого самоврядування в Україні. Форми участі 

населення у здійсненні місцевого самоврядування. Організаційно-правова, матеріальна і 
фінансова основи місцевого самоврядування. Місцеві ради - представницькі органи 
місцевого самоврядування, виконавчі органи рад, сільський селищний, міський голова 
організація роботи, повноваження, акти.

III. Кримінальне право

1. Кримінальне право та закон про кримінальну відповідальність 
Поняття та предмет кримінального права. Дія кримінального закону в часі та просторі. 

Структура кримінального закону, види диспозицій і санкцій.

2. Поняття, ознаки класифікація та стадії вчинення злочинів 
Кримінально-правове визначення злочину. Суспільна небезпечність, протиправність, 

винність, караність і вчинення суб'єктом злочину як обов'язкові ознаки злочину. 
Класифікація злочинів за ступенем тяжкості. Види стадій вчинення злочину. Добровільна 
відмова від доведення злочину до кінця.

3. Склад злочину та його елементи 
Поняття та види об’єктів злочину. Ознаки об’єктивної сторони злочину. Умови 

встановлення кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність. Кримінально- 
правове визначення суб'єкта. Фізичність, осудність і вік, з якого може наставати 
кримінальна відповідальність як обов'язкові ознаки суб'єкта. Загальний та спеціальний 
види суб'єкта злочину. Форми вини в кримінальному праві. Поняття помилки та її види.

4. Поняття, ознаки та форми співучасті у злочині 
Кримінально-правове визначення співучасті у злочині. Суб'єктивні та об'єктивні 

ознаки співучасті. Поняття виконавця, організатора, підбурювача та пособника злочину. 
Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою 
групою та злочинною організацією.

5. Множинність злочинів 
Кримінально-правове визначення повторності, сукупності та рецидиву злочинів. 

Повторність тотожних та однорідних злочинів. Ідеальна та реальна сукупність. Загальний 
та спеціальний рецидив, пенітенціарний рецидив і рецидив особливо тяжких злочинів.

6. Обставини, що виключають злочинність діяння 
Умови правомірності необхідної оборони та перевищення її меж. Затримання злочинця.

7. Покарання, його мета та види 
Кримінально-правове визначення покарання та його мета. Поняття та межі покарань, 

передбачених кримінальним кодексом України. Основні, додаткові покарання та 
покарання, які можуть застосовуватися як основні, і як додаткові.

8. Примусові заходи медичного характеру 
Мета та види примусових заходів медичного характеру. Порядок призначення та 

застосування ПЗМХ.
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9. Злочини проти життя та здоров’я особи 
Кримінально-правове визначення вбивства, склад вбивства та класифікація вбивств.

Поняття та види тілесних ушкоджень, їх склад та ознаки.

10. Злочини проти власності 
Поняття, ознаки, об’єкт і предмет викрадення. Види викрадення за розміром нанесеної 

потерпілому шкоди. Крадіжка, грабіж, розбій, вимагання, шахрайство та привласнення, 
розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем як 
форми викрадення.

IV  Цивільне право

1. Цивільне правовідношення 
Поняття цивільного правовідношення. Елементи правовідношення. Види цивільних 

правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин.

2. Загальна характеристика суб’єктів та об’єктів цивільних правовідносин 
Поняття об’єктів та суб’єктів цивільних правовідносин. Класифікація об’єктів та 

суб’єктів цивільних правовідносин.

3. Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин 
Поняття та зміст правоздатності фізичної особи. Поняття та елементи дієздатності 

фізичної особи. Категорії дієздатності фізичної особи в залежності від віку та обсяг їх 
дієздатності.

4.Обмеження дієздатності фізичної особи 
Обмеження дієздатності фізичної особи, та визнання її недієздатною. Визнання 

фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою.

5. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин 
Поняття та ознаки юридичної особи. Правосуб’єктність юридичної особи. 

Класифікація юридичних осіб. Виникнення та припинення діяльності юридичних осіб.

6. Правочини як підстава виникнення, зміни та припинення цивільних
правовідносин

Поняття та ознаки правочину. Види правочинів. Форми правочинів. Недійсність 
правочинів. Правові наслідки недійсності правочинів. Окремі види недійсних правочинів.

7. Загальна характеристика права власності 
Поняття власності і права власності. Зміст права власності. Способи набуття права 

власності (первинні та вторинні). Припинення права власності.

8. Види права власності 
Поняття та види права спільної власності. Способи захисту права власності.
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9. Забезпечення виконання договірних зобов'язань 
Поняття видів забезпечення виконання зобов'язання. Неустойка, порука, гарантія, 

застава, при тримання, завдаток. Форма правочину щодо забезпечення виконання 
зобов’язання. Загальні умови забезпечення виконання зобов’язання.

10. Поняття та види спадкування 
Поняття та підстави спадкування. Спадкування за заповітом, види заповіту. 

Спадкування за законом. Умови спадкування за законом. Черговість спадкування за 
законом. Черги спадкоємців. Строки для прийняття спадщини та видачі свідоцтва про 
право на спадщину.

V Міжнародне приватне право

1. Матеріальні, уніфіковані та колізійні норми 
у міжнародному приватному праві 

Поняття колізійної норми. Структура колізійної норми. Формули прикріплення 
колізійних норм: особистий закон фізичних осіб; особистий закон юридичних осіб; закон 
місця знаходження речі; закон обраний сторонами правовідношення; закон місця 
здійснення акту; закон країни продавця; закон валюти боргу; закон суду. Питання дії 
колізійних норм: застереження про публічний порядок; зворотне відсилання та відсилання 
до права третьої країни; обхід закону; взаємність та реторсія.

2. Суб’єкти міжнародного приватного права 
Правові засади регулювання статусу фізичних осіб у МПрП. Право- та дієздатність 

іноземців. Правове положення юридичних осіб у МПрП. Особистий статут і 
«національність» юридичної особи.

3. Держава як суб’єкт міжнародного приватного права 
Держава у цивільних правовідносинах з «іноземним елементом». Імунітет держави 

та його види. Україна як суб’єкт міжнародного приватного права. Юрисдикційний
імунітет України.

4. Право власності в МПрП 
Загальні питання права власності у відносинах з «іноземним елементом» за 

законодавством України. Колізійні питання права власності у Міжнародному приватному 
праві. Колізійні питання права власності за законодавством України.

5. Зовнішньоекономічні договори (контракти)
Поняття, види і суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Поняття, особливості, 

форма і класифікація зовнішньоекономічних угод. Правове регулювання 
зовнішньоекономічних операцій.

6. Міжнародні перевезення 
Міжнародне транспортне право і міжнародні перевезення. Міжнародні залізничні 

перевезення. Міжнародні автомобільні перевезення. . Міжнародні повітряні перевезення. 
Міжнародні морські перевезення.
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7. Сімейне право у міжнародному приватному праві 
Визначення і регламентація шлюбу. Укладення шлюбу. Регулювання відносин 

подружжя. Правовий інститут усиновлення.

8. Спадкове право у міжнародному приватному праві 
Колізійні норми спадкового права. Міжнародні документи з питань іноземного 

спадкування. Отримання громадянином спадщини за кордоном. Спадкування за заповітом 
і за законом. Спадкові права іноземців. Перехід майна до держави.

9. Трудові відносини у міжнародному приватному праві 
Колізійне регулювання міжнародних трудових відносин. Міжнародно-правове 

регулювання праці. Праця українських громадян за кордоном та іноземців в Україні.

10. Зобов’язання із заподіяння шкоди у міжнародному приватному праві 
Колізійні питання деліктних зобов'язань. Закон місця вчинення правопорушення. 

Регламентація деліктних зобов’язань за міжнародним приватним правом в Україні. 
Заподіяння шкоди в Україні.Заподіяння шкоди за кордоном.

III. Перелік рекомендованої літератури

І. Теорія держави та права

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник,- Харків: Консум, 2004. - 656 с.

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. 
Навчальний посібник.—  К.: Атіка.—  2001.- 176 с.

Кельман М. С. , Мурашин О. Г. Загальна теорія держави і права,- К.: Кондор,- 2006,-
477 с.

Теорія держави і права Академічний курс: Підручник / За ред. Зайчука О.В., 
Оніщенко Н.М. - К.: Юрінком Інтер,- 2006.- 688 с.

Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права.- М.: Дело АНХ, 2009. -
528с.

Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. Изд. 6- 
е, стереотип.- М.: Омега-Л, 2009. - 608 с.

II. Конституційне право України

Конституція України (в редакції 1996 року). - К., 2010.

Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В.Я. Тацій (голова 
редкол., О.В. Петришин 9віп.секретар), Ю.Г. Барабаш та ін.; Нац.акад.прав.наук України.
-  2-ге вид., переробл. І допов. -  X.: Право, 2011. -  1128 с.
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Курс сучасного конституційного права України: академічне видання / О.В. 
Скрипнюк. -  X.: 2009. -  468 с.

Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник. - Вид. 5-те, 
випр. та доп. - К., 2010.

Майданник О.О. Конституційне право України: Навч. посіб. -  К.: Алерта, 2011. -
380 с.

Погорілко В. Ф., Федоренко В. J1. Конституційне право України: Підручник. - К.,
2006.

Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України: Навчальний посібник.
- К„ 2007.

Закон України „Про громадянство України” від 18 січня 2001 р. // ВВР України. -  
2001. - №23 із змінами.

Закон України „Про всеукраїнський і місцеві референдуми” від 3 липня 1991 р. // 
ВВР України. -  1991. - № 33 із змінами.

Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // ВВР 
України. -  1997. - № 24 із змінами.

Закон України „Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини” від 23 грудня 
1997 р. // ВВР України. -  1998. - № 20 із змінами.

Закон України „Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини” від 23 грудня
1997 р. // ВВР України. -  1998. - № 20 із змінами

Закон України „Про вибори Президента України” від 5 березня 1999 р із змінами з 
1999 по 2009 pp. -  X.: Одіссей, 2009. -  144 с.

Закон України „Про вибори народних депутатів України” від 17 листопада 2011 р. 
// Урядовий кур’єр. -  2011. -  16 грудня.

Закон України „Про місцеві державні адміністрації'” від 9 квітня 1999 р. // ВВР 
України. -  1999. - № 20-21 із змінами.

Закон України „Про статус народного депутата України” від 22 березня 2001 р. // 
ВВР України. -  2001. - № 42 із змінами.

Закон України „Про імміграцію” від 7 червня 2001 р. // ВВР України. -  2001. - № 47 
із змінами.

Закон України „Про Державний реєстр виборців” від 22 лютого 2007 р. // ВВР 
України. -  2007. - № 20 із змінами 2010 р.

Закон України „Про центральні органи виконавчої влади” від 17 березня 2011 р. // 
ВВР України. -  2011. - № 38.



Закон України „Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим” від 10 лютого
1998 р. // ВВР України. -  1998. - № 29.

Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 р. // Віче. 1993. - № 6. -  С.ЗЗ-
39.

III. Кримінальне право

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року зі змінами та доповненнями 
станом на 01.01.2013 р.

Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юрид. спец, 
вищ. закладів освіти / За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. -  Київ-Харків: 
Юрінком Інтер -  Право, 2001. -4 1 6  с.

Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник для студ. юрид. спец, 
вищ. закладів освіти / За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. -  Київ-Харків: 
Юрінком Інтер -  Право, 2001. -  494 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І. 
Мельника, М.І. Хавронюка. -  9-те вид., переробл. та допов. -  К.: Юридична думка, 2012. -  
1316 с.

IV  Цивільне право

Цивільний кодекс України [Текст] //3 подальшими змінами і доповненнями 
[Текст]. Верховна Рада України. -  Офіційний веб-сайт.// Управління комп'ютеризованих 
систем Апарату Верховної Ради України © 1996-2014. [Електронний ресурс].- Режим 
доступу :http://zakon.rada.gov.ua/ . -  Заголовок з екрана.

Цивільний кодекс України [Текст]: науково-практичний коментар / За заг. ред. Є.О. 
Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. -  К.: Всеукраїнська асоціація видавців 
“Правова єдність”, 2011. -  740 с.

Ромовська З.В. Українське цивільне право. Загальна частина: Академічний курс: 
Підручник. -  2-ге вид., допов. -  К.: Алеута; КНТ; ЦУЛ, 2009. -  594 с.

Цивільне право України [Текст]. Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец, 
вищ. навч. закл.:У 2 т. За заг. Ред. Я.М. Шевченко, —  2.вид., доп. і перероб. — К. : 
Видавничий дім "Ін Юре", 2008.

V Міжнародне приватне право

Про міжнародне приватне право // Закон України від 23.06.2005// ВВР.- 2005,№32.-
С.422

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991//ВВР,- 1991.-
№29

Попов А.А. Международное частное право -  Харьков, 2000.

Фединяк Г.С., Фединяк JI.C. Міжнародне приватне право. Київ. Юрінком 
Інтер.2008.
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Міжнародне приватне право: Навчальний посібник / За ред. В. М. Гайворонського, 
В. П. Душмана -  К., 2007.

Васильченко В. В. Науково-практичний коментар Закону України „Про міжнародне 
приватне право ”. -  К., 2007.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ 

І. Теорія держави та права

1. Форма держави
2.Механізм держави
3.Сутність і типи держави
4.Функції держави
5. Поняття і ознаки права
6. Правові відносини
7. Реалізація норм права
8. Правопорушення
9. Юридична відповідальність
10. Правосвідомість

II. Конституційне право України

1. Конституція України - Основний Закон держави і суспільства
2. Основи конституційного ладу України
3. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні
4.Вибори і референдуми в Україні
5. Верховна Рада України - парламент України
6. Президент України
7. Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади
8. Конституційний Суд України
9. Територіальний устрій України
10. Місцеве самоврядування в Україні

III. Кримінальне право

1 .Кримінальне право та закон про кримінальну відповідальність
2.Поняття, ознаки класифікація та стадії вчинення злочинів
3.Склад злочину та його елементи
4.Поняття, ознаки та форми співучасті у злочині
5.Множинність злочинів
7.Обставини, що виключають злочинність діяння
8.Покарання, його мета та види
9.Примусові заходи медичного характеру
10.Злочини проти життя та здоров’я особи. Злочини проти власності
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IV Цивільне право

1. Цивільне правовідношення
2. Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин
3. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин
4. Правочини як підстава виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин
5. Право власності
6. Забезпечення виконання договірних зобов'язань
7. Поняття та види спадкування

V Міжнародне приватне право

1. Матеріальні, уніфіковані та колізійні норми у міжнародному приватному праві
2. Суб’єкти міжнародного приватного права
3. Держава як суб’єкт міжнародного приватного права
4. Право власності в МПрП
5. Зовнішньоекономічні договори (контракти)
6. Міжнародні перевезення
7. Сімейне право у міжнародному приватному праві
8. Спадкове право у міжнародному приватному праві
9. Трудові відносини у міжнародному приватному праві
10. Зобов’язання із заподіяння шкоди у міжнародному приватному праві

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

Екзаменаційний білет містить питання, що відповідають програмі фахового 
вступного випробування та складаються за встановленою в Університеті формою.

Екзаменаційний білет складається з сорока тестових завдань, з них тридцять 
тестових завдань «закритого типу», десять тестових завдань «на встановлення 
відповідності» за програмою фахового вступного випробування.

На кожне тестове завдання вступник може надати одну вірну відповідь.

Приклад тестового завдання «закритого типу»:

1. Міжнародне гуманітарне право - це:

A. галузь міжнародного права, покликана обмежити страждання людей під час війни 
шляхом визначення неприпустимих методів і засобів ведення воєнних дій і захисту жертв 
війни;

Б. норми міжнародного права, що регулюють співробітництво з гуманітарних питань, 
утворюють галузь міжнародного права, яка включає так зване право прав людини, що 
застосовується і під час збройних конфліктів;

B. підгалузь міжнародного права, яка регламентує питання міждержавного 
співробітництва в галузі прав і свобод людини у мирний час;

Г. галузь, яка визначає правовий статус окремих категорій фізичних осіб: іноземців, 
апатридів, біпатридів.



Приклад тестового завдання «на встановлення відповідності»:

1. Вкажіть, яким функціям загальної теорії держави і права відповідають наведені 
характеристики:

а) функція, спрямована на здобуття і 
розширення наукових знань про державно- 
правові явища, їх характерні риси, 
сутність, форми, принципи, інститути 
тощо;

б) функція, відповідно до якої теорія 
держави і права орієнтує учасників су
спільних відносин на повагу до прав, 
свобод, законних інтересів людини і 
громадянина, неухильне виконання вимог 
законодавства, взаємну відповідальність 
людини і держави, підвищення правової 
культури та ін.;

в) функція, націлена на встановлення
закономірностей розвитку і
функціонування права і держави;

г) функція, пов’язана зі службовою роллю 
загальної теорії держави і права, 
пізнавальна діяльність якої спрямована не 
тільки на формування теоретичного 
фундаменту юридичної науки, а й на 
вирішення суто практичних питань.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ

Оцінювання якості виконання завдань фахового вступного випробування 
здійснюється за допомогою коефіцієнту засвоєння:

К = N / Р,

де N -  правильно виконані істотні операції рішення (відповіді); Р -  загальна кількість 
визначених істотних операцій еталону рішення (відповіді).

Критеріями визначення оцінок приймається

«відмінно» - К > 0,9;
«добре»- К = 0,8. ..0,9;
«задовільно»- К = 0,7. ..0,79;

1) евристична функція

2) функція допомоги практиці

3) пізнавальна функція

4) ідеологічно-виховна функція
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«незадовільно» - К < 0,7.
Крім цього враховуються загальні вимоги до виконання завдань, що забезпечують 

максимальну оцінку:
- здатність до застосування знань, їх диференціювання, інтеграції та уніфікації аналізу 
фактів, подій, прогнозу результатів;
- правильність та повнота рішень;
- грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу;
- оформлення відповідно до чинних стандартів.

ОЦІНЮВАННЯ я к о с т т  тттлготовки

Оцінювання якості підготовки вступника здійснюють члени екзаменаційної комісії 
на основі встановлених правил, принципів, критеріїв, системи та шкали оцінювання.

Об’єкт оцінювання якості підготовки вступника -  сукупність знань, умінь і 
навичок, відтворених у процесі виконання екзаменаційних завдань.

Оцінювання якості підготовки вступника здійснюється членами екзаменаційної 
комісії на основі принципів: об’єктивності, індивідуальності, комплексності, етичності, 
диференційованого та компетентнісного підходу з урахуванням набутої системи типових 
універсальних і спеціальних професійних компетенцій.

Якість підготовки вступника визначається за системами оцінювання: 
Європейською кредитно-трансферною системою (ЄКТС) (за шкалою «А», «В», «С», «D», 
«Е», «FX»; національною (за шкалою «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»); 
системою ВНЗ (за 100-бальною шкалою); комплексною (поєднання ЄКТС, національної 
системи та системи оцінювання ВНЗ).

Критерії оцінювання якості підготовки вступника використовуються
диференційовано залежно від форм і методів діагностики, визначених у Програмі 
фахового вступного випробування ВНЗ.

Підсумкова оцінка фахового вступного випробування складається із сумарної 
оцінки за кожне з його завдань.

Тривалість фахового вступного випробування -  120 хвилин.

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 
НА ФАХОВОМУ ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ ЗА ОСВІТНІМ 

РІВНЕМ СПЕЦІАЛІСТ. МАГІСТР

ЗМІСТ ЗАВДАНЬ КІЛЬКІСТЬ КІЛЬКІСТЬ ЗАГАЛЬНА ЗАГАЛЬНА
ПИТАНЬ БАЛІВ ЗА 

ОДНУ
СУМА
БАЛІВ

СУМА БАЛІВ

ПРАВИЛЬНУ
ЗА
ЗАВДАННЯ

ВІДПОВІДЬ

із



ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 
«ЗАКРИТОГО ТИПУ»

зо 2 60

100
ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 
«НА ВСТАНОВЛЕННЯ 
ВІДПОВІДНОСТІ»

10 4 40

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS

СУМА
БАЛІВ

ОЦІНКА
ECTS

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

ЕКЗАМЕН

90-100 А ВІДМІННО

82-89 В
ДОБРЕ

75-81 С

64-74 D
ЗАДОВІЛЬНО

60-63 Е

0-59
FX НЕЗАДОВІЛЬНО 3 МОЖЛИВІСТЮ ПОВТОРНОГО 

СКЛАДАННЯ

*Склад тестів

Кількість тестових 
завдань «закритого 

типу», номери

Кількість тестових 
завдань «на 

встановлення 
відповідності», 

номери

Дисципліна

1,2, 3 ,4 , 5, 6 31,32 ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА 
ПРАВА

7, 8, 9, 10, 11, 12 33,34 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 
УКРАЇНИ

13, 14, 15, 16, 17, 18 35,36 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

19, 20,21,22, 23,24 37,38 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
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25, 26, 27, 28, 29, ЗО 39, 40 МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ 
ПРАВО

Кожне тестове завдання «закритого типу» оцінюється в 2 бали.
Кожне тестове завдання «на встановлення відповідності» оцінюється в 4 бали.

Укладачі програм навчальних дисциплін фахового вступного випробування:
1. Теорія держави та права -  проф, д.і.н. Марков К.А.
2. Конституційне право України -  доц., к.ю.н. Грабильніков А.В.
3. Кримінальне право -  доц., к.ю.н. Галабурда Н.А.
4. Цивільне право -  доц., к.ю.н. Малий В.Ю.
5. Міжнародне приватне право -  доц., к.ю.н. Легка О.В.

Укладач програми
фахового вступного випробування
за освітнім рівнем спеціаліст, магістр у 2016 р о ц і:
к.ю.н., доцент Литвин О.П.

Зав. кафедри адміністративного 
і кримінального права 
д.ю.н., проф. Корнякова Т.В.

Зав. кафедри цивільного, 
трудового та господарського 
права
д.політ.н.,к.ю.н., доц. Алєксєєнко І.Г.

Зав. кафедри міжнародного права, 
історії права та політико-правових вчень 
к.і.н., проф. Поляков С.І.

Зав. кафедри теорії держави і права, 
конституційного права та державного управління 
к.ю.н., доц.

/
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