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Г

І. Загальна частина

Фахове вступне випробування є формою атестації вступника юридичного 
факультету за освітнім рівнем бакалавр на базі ОПП підготовки молодшого спеціаліста 
без юридичної освіти. Мета -  виявити рівень теоретичної та практичної підготовки, 
готовність вступника працювати на посадах, пов’язаних з наданням різноманітних 
юридичних послуг.

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».
На фаховому вступному випробуванні майбутній фахівець повинен знати:

-  основи правознавства;
-  зміст нормативних актів вищезазначених галузей за станом на 01.06.2016 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 навчальної дисципліни «Правознавство»

Теорія держави і права
Місце і роль держави і права в системі суспільства. Поняття держави. Ознаки 

держави. Поняття права. Поняття, ознаки і види правомірної поведінки. Норми права як 
складова соціальних норм: структура, види. Склад правовідносин. Поняття та ознаки 
правовідносин. Зміст правовідносин. Види правовідносин.

Основи Конституційного права України
Основи конституційного ладу України. Формування громадянського суспільства в 

Україні. Правова держава. Основні напрями формування правової держави в Україні.

Основи адміністративного права України
Поняття, предмет і метод адміністративного права України. Система і джерела 

адміністративного права. Характеристика Кодексу про адміністративні правопорушення. 
Адміністративні правовідносини. Поняття адміністративної відповідальності. 
Адміністративні стягнення: поняття та види

Основи кримінального права України
Основні поняття і система кримінального права України. Характеристика Кримінального 
кодексу України. Кримінальна відповідальність та її підстави. Поняття злочину та його 
ознаки. Склад злочину, стадії злочину, співучасть у злочині. Кримінальне покарання. 
Поняття та ознаки.

Основи цивільного права України
Громадяни та юридичні особи як суб'єкти цивільного права, відносини, що регулюються 
цивільним правом. Цивільна правоздатність та цивільна дієздатність суб'єктів. Право
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власності та його Конституційний захист. Форми та види власності. Поняття цивільної 
угоди та цивільного договору. Договір купівлі-продажу, майнового найму (оренди), 
позики ). Цивільна юридична відповідальність.

Основи трудового права України
Поняття, сторони та зміст трудового договору, порядок його укладання. Порядок 

припинення трудового договору з ініціативи працівника, власника або уповноваженого ним 
органу. Робочий час і час відпочинку. Юридична відповідальність за порушення трудової 
дисципліни

Основи сімейного права України
Сімейні правовідносини: поняття, види, склад. Акти громадянського стану.
Шлюб: поняття, умови реєстрації, порядок припинення. Недійсність шлюбу.
Особисті і майнові правовідносини подружжя. Особисті і майнові права і обов’язки 
батьків і дітей. Усиновлення (удочеріння). Опіка та піклування.
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

1. Поняття й основні ознаки права.
2. Поняття та структура норми права.
3. Основні теорії походження держави.
4. Поняття та структура форми держави.
5. Механізм держави: поняття, ознаки, структура.
6. Поняття, ознаки, склад та різновиди правопорушень.
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7. Юридична відповідальність, її сутність та види.
8. Президент України -  глава держави: правовий статус, повноваження, акти.
9. Верховна Рада України -  єдиний орган законодавчої влади в Україні, її склад, 

повноваження.
10. Уряд і центральні органи виконавчої влади.
11. Поняття цивільного права і його елементи.
12. Поняття та основні види цивільно-правових договорів.
13. Цивільна правоздатність та цивільна дієздатність суб'єктів.
14. Право власності та його конституційний захист.
15. Форми та види власності. Загальна характеристика спадкування.
16. Поняття шлюбу, умови його укладення. Припинення подружніх відносин.
17. Опіка і піклування.
18. Робочий час та час відпочинку в трудовому праві.
19. Поняття, форми та різновиди трудового договору.
20. Адміністративні стягнення: поняття та види
21. Поняття та види адміністративного правопорушення.
22. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів.
23. Система місцевого самоврядування в Україні.
24. Покарання за вчинення злочину. Види покарань за Кримінальним кодексом 

України.
25. Співучасть у злочині. Види співучасників.

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

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

Екзаменаційний білет складається з п’ятдесяти тестових завдань «закритого типу» 
за програмою фахового вступного випробування.

На кожне тестове завдання вступник може надати одну вірну відповідь.

Приклад тестового завдання «закритого типу»:

і. Назвіть теорію, яка причиною виникнення держави називає божественну волю:
1) теологічна;
2) патріархальна;
3) договірна;
4) гідравлічна

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
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«відмінно» - К > 0,9;
«добре»- К = 0,8...0,9;
«задовільно» - К = 0,7.. .0,79;
«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 ЯКОСТІ п ід г о т о в к и

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.

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

ЗМІСТ ЗАВДАНЬ КІЛЬКІСТЬ
ПИТАНЬ

КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ 
ЗА ОДНУ 
ПРАВИЛЬНУ 
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СУМА БАЛІВ

ТЕСТОВЕ
ЗАВДАННЯ
«ЗАКРИТОГО
ТИПУ»
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(0 балів, якщо 

вказано неправильну 
відповідь, вказано 

більше однієї 
відповіді або 

відповідь не надано)

100 100

б



*Склад тестів

Кількість тестових завдань «закритого 
типу», номери

Дисципліна

1 -50 Правознавство

Кожне тестове завдання «закритого типу» оцінюється в 2 бали.

Укладачі програм навчальних дисциплін фахового вступного випробування: 
1 .Правознавство -  доц., к.філос.н., к.ю.н. Мудриєвська JI.M.

Укладач програми 
фахового вступного випробування 
за освітнім рівнем бакалавр у 2016 роц і:
Зав. кафедри теорії держави і права, 
конституційного права та державного управління 
к.ю.н., к.філос.н., доц.


