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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мета фахового випробування для вступу на здобуття освітнього –
рівня бакалавр є визначення загальноправових знань та умінь вступників.
Фахове

випробування

проводиться

у

формі

тестів

з

основ

правознавства. Відповідь вступники фіксують письмово на аркуші відповіді
на вступному випробуванні зі штампом Приймальної комісії. Фахове
випробування проводиться за екзаменаційним білетом, який містить
двадцять п’ять тестів. До кожного тесту пропонується чотири варіанти
відповіді. Один варіант відповіді вірний. Тривалість фахового випробування
одна година.
Вимоги до підготовки вступника
На фахове випробування виносяться теоретичні питання з основ теорії
держави

та

права,

конституційного

права,

цивільного

права,

адміністративного права, кримінального права, сімейного права, трудового
права.
Критерії оцінювання
Оцінювання знань відбувається на підставі правильності та кількості
відповідей. Результати фахового випробування визначаються кількістю
правильних відповідей на тестові запитання, після чого формується рейтинг
вступників.

Кожна

правильна

Максимальна кількість балів – 25.

відповідь

оцінюється

в

однин

бал.

ІІ. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА
Походження, сутність та ознаки держави. Походження, сутність та
ознаки права. Громадянське суспільство та соціально-правова держава.
Функції держави. Механізм держави. Форма держави. Джерела права.
Систематизація законодавства. Норми права та форми їх реалізації. Поняття,
значення і способи тлумачення правових норм. Система права. Правові
відносини. Законність і правопорядок. Правопорушення та відповідальність
за їх скоєння.

ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Конституційне право
Поняття, предмет і джерела конституційного права України. Основи
конституційного ладу України. Конституційно-правовий статус особи.
Народовладдя в Україні та форми його здійснення. Система органів
державної влади України. Місцеве самоврядування.
Адміністративне право
Суб’єкти
Адміністративний

адміністративного
проступок:

права.

поняття,

Державна

ознаки,

види.

служба.
Підстави

адміністративної відповідальності. Адміністративні стягнення.
Кримінальне право
Поняття злочину, склад злочину. Види злочинів. Стадії скоєння
злочину. Співучасть у злочині. Поняття, ознаки і підстави кримінальної
відповідальності.

Обставини,

що

пом’якшують

та

обтяжують

відповідальність. Види кримінальних покарань.
Цивільне право
Право власності. Види власності. Підстави набуття і припинення права
власності. Способи захисту цивільних прав. Поняття і значення строків

позовної давності. Поняття і умови дійсності правочинів. Цивільні договори.
Поняття спадкового права. Порядок спадкування. Підстави цивільноправової відповідальності.
Сімейне право
Умови і порядок укладення та припинення шлюбу. Особисті та майнові
права і обов’язки подружжя, батьків і дітей.
Трудове право
Трудовий договір. Припинення трудового договору. Поняття і види
робочого часу та часу відпочинку. Поняття трудової дисципліни і обов’язки
працівника. Відповідальність за порушення трудового законодавства:
Дисциплінарні стягнення. Матеріальна відповідальність.
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