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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

Мета  фахового  випробування  для  вступу  на  здобуття  освітнього

рівня молодший спеціаліст є визначення загально правових 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.  Фахового

випробування  проводиться  за  екзаменаційним  білетом,  який  містить

двадцять  п’ять  тестів.  До  кожного  тесту  пропонується  чотири  варіанти

відповіді.  Один  варіант  відповіді  вірний.  Тривалість  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.



ІІ. ПЕРЕЛІК ТЕМ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ

ВИПРОБОВУВАННЯ.

На фахове випробування виносяться наступні теми:

Тема 1. Основні поняття теорії права.

Тема 2. Основи правосвідомості, правової культури, правової поведінки 

та юридичної відповідальності.

Тема 3. Конституційний лад України.

Тема 4. Судова влада та правоохоронні органи України.

Тема 5. Основи цивільного права України.

Тема 6. Основи сімейного права України.

Тема 7. Основи трудового права України.

Тема 8. Основи адміністративного права України. 

Тема 9. Основи кримінального права України.

ІІІ. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ.

Тема 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ПРАВА. Місце і роль права в

системі соціальних норм. Право і мораль. Поняття, ознаки, сутність і зміст

права.  Функції  та  джерела  права.  Система  права  і  система  законодавства.

Правові  норми:  поняття,  ознаки,  структура  та  види.  Правові  відносини.

Суб’єкти, об’єкти і зміст правовідносин.

Тема 2. ОСНОВИ ПРАВОСВІДОМОСТІ, ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ,

ПРАВОВОЇ  ПОВЕДІНКИ  ТА  ЮРИДИЧНОЇ  ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

Поняття і види правосвідомості та правової культури. Правомірна поведінка:

поняття,  ознаки  та  види.  Правопорушення:  поняття,  ознаки  та  види.

Юридична відповідальність: поняття, ознаки та види. 

Тема  3.  КОНСТИТУЦІЙНИЙ  ЛАД  УКРАЇНИ.  Загальні  засади

конституційного  ладу  України.  Конституційно-правовий  статус  людини  і

громадянина в Україні. Конституційно-правові основи здійснення державної

влади  в  України  (Верховна  Рада  України,  Президент  України,  виконавча

влада в Україні). Конституційні основи місцевого самоврядування в Україні. 



Тема  4.  СУДОВА  ВЛАДА  ТА  ПРАВООХОРОННІ  ОРГАНИ

УКРАЇНИ.  Правосуддя  в  Україні:  поняття,  основні  ознаки  та  принципи.

Судова  система України.  Суди загальної  юрисдикції.  Конституційний Суд

України. Поняття, система і завдання правоохоронних органів України. 

Тема 5.  ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ.  Поняття  та

принципи  цивільного  права  України.  Функції  і  система  цивільного  права.

Загальна  характеристика  цивільного  законодавства.  Цивільний  кодекс

України.  Цивільно-правові  відносини.  Суб’єкти  та  об’єкти  цивільно-

правових  відносин.  Поняття  і  форми  права  власності  в  Україні.  Поняття

спадкового права. Порядок спадкування.

Тема 6. ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. Сімейне право

України:  поняття  та  предмет  правового  регулювання.  Умови  і  порядок

укладення  та  припинення  шлюбу.  Особисті  та  майнові  права  і  обов’язки

подружжя, батьків і дітей. Опіка і піклування.

Тема  7.  ОСНОВИ  ТРУДОВОГО  ПРАВА  УКРАЇНИ.  Загальна

характеристика трудового права України. Місце Кодексу законів про працю в

системі трудового права України. 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. 

Тема  8.  ОСНОВИ  АДМІНІСТРАТИВНОГО  ПРАВА  УКРАЇНИ.

Поняття,  предмет,  метод  і  структура  адміністративного  права  України.

Джерела  адміністративного  права  України.  Поняття  і  сутність  державного

управління та його співвідношення з виконавчою владою. Адміністративно-

правові норми та відносини. Суб’єкти адміністративних правовідносин. 

Тема 9. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. Основні

поняття  і  система  кримінального  права  України.  Характеристика

кримінального  кодексу  України.  Поняття,  ознаки,  види  та  склад  злочину.

Кримінальна  відповідальність.  Види  кримінальних  покарань.  Особливості

кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.



ІV. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТВЛЕНОСТІ ВСТУПНИКІВ,

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ.

Оцінка за
національно
ю шкалою

Оцінка в
балах

Кількість правильних
відповідей 

Відповідність
правильної

відповіді кількості
балів за

дванадцятибально
ю шкалою 

Відмінно 12-10

25 12

23 11

20 10

Добре 9-7

19 9

17 8

15 7

Задовільно 6-4

14 6

12 5

10 4

Незадовільн
о

3-1

9 3

7 2

1-6 1

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  відповідь  оцінюється  в  однин  бал.

Максимальна кількість балів – 25. 

Оцінку “відмінно”(10-12 балів)заслуговує вступник, який:

- показав усебічні, систематичні й глибокі знання навчально-програмного

матеріалу з посиланням на нормативні акти;



- володіє глибокими знаннями з теми курсу, а також знаннями, набутими

самостійно з додаткової літератури, рекомендованої викладачем;

- дав не менше 20 правильних відповідей на тестові завдання.

Оцінку “добре”(7-9 балів) заслуговує вступник, який:

- показав повне знання навчально-програмного матеріалу;

- дав не менше 15 правильних відповідей на тестові завдання.

Оцінку “задовільно”(4-6 балів) заслуговує вступник, який:

- показав  знання  навчально-програмного  матеріалу,  які  необхідні  для

роботи за майбутньою спеціальністю;

- дав не менше 10 правильних відповідей на тестові завдання.

Оцінку “незадовільно”(1-3 балів) заслуговує вступник, який:

- показав досить низький рівень знань з навчально-програмного матеріалу,

необхідних для майбутньої професії;

- дав 9 і менше правильних відповідей на тестові завдання.

V. КОНТРЛЬНІ ПИТАННЯ.

1. Походження, сутність та ознаки держави. 

2. Походження, сутність та ознаки права.

3. Громадянське суспільство та соціально-правова держава. 

4. Функції держави. 

5. Механізм держави. 

6. Форма держави. 

7. Джерела права. 

8. Систематизація законодавства.

9. Норми права та форми їх реалізації. 

10. Поняття, значення і способи тлумачення правових норм. 

11. Система права. 

12. Правові відносини.

13. Законність і правопорядок. 

14. Правопорушення та відповідальність за їх скоєння.



15. Поняття, предмет і джерела конституційного права України. 

16. Основи конституційного ладу України. 

17. Конституційно-правовий статус особи. 

18. Народовладдя в Україні та форми його здійснення.

19. Система органів державної влади України. 

20. Місцеве самоврядування. 

21. Суб’єкти адміністративного права.

22. Державна служба. 

23. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.

24. Підстави адміністративної відповідальності.

25. Адміністративні стягнення. 

26. Поняття злочину, склад злочину.

27. Види злочинів.

28. Стадії скоєння злочину. 

29. Співучасть у злочині. 

30. Поняття, ознаки і підстави кримінальної відповідальності. 

31. Обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність.

32. Види кримінальних покарань.

33. Право власності. 

34. Види власності. 

35. Підстави набуття і припинення права власності.

36. Способи захисту цивільних прав.

37.  Поняття і значення строків позовної давності. 

38. Поняття і умови дійсності правочинів. 

39. Цивільні договори. 

40. Поняття спадкового права. 

41. Порядок спадкування.

42. Підстави цивільно-правової відповідальності.

43. Умови і порядок укладення та припинення шлюбу.

44. Особисті та майнові права і обов’язки подружжя.



45. Особисті та майнові права і обов’язки батьків і дітей.

46. Трудовий договір.

47. Припинення трудового договору.

48. Поняття і види робочого часу та часу відпочинку.

49. Поняття трудової дисципліни і обов’язки працівника. 

50. Відповідальність за порушення трудового законодавства.

51. Дисциплінарні стягнення.

52. Матеріальна відповідальність.
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	Тема 4. СУДОВА ВЛАДА ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ. Правосуддя в Україні: поняття, основні ознаки та принципи. Судова система України. Суди загальної юрисдикції. Конституційний Суд України. Поняття, система і завдання правоохоронних органів України.

