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ПЕРЕДМОВА
Проведення фахового вступного випробування для здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальність 081 „Право”
галузь знань 08 „Право” базується на перевірці знань з фахових дисциплін
„Теорія держави і права”, „Конституційне право”, „Цивільне право”,
„Трудове право”, „Земельне та аграрне право”, „Сімейне право”,
„Адміністративне право”, „Кримінальне право”, „Фінансове право”.
Метою фахового випробування здобувачів є оцінка рівня їх знань для
зарахування до університету на спеціальність 081 „Право” галузь знань 08
„Право”
Основні питання за темами фахових дисциплін наведені далі в
програмі.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
1. Теорія держави і права
Держава. Поняття й ознаки держави. Основні теорії походження
держави. Поняття функцій держави та їх класифікація. Поняття форми
держави. Класифікація держав за їх формою. Основні форми правління.
Форми державного устрою. Державно-політичні режими. Поняття і ознаки
правової держави та громадянського суспільства.
Поняття та ознаки права. Джерела (форми) права. Поняття та види
соціальних норм. Функції права. Поняття системи права. Галузі, інститути
та норми права. Види норм права. Поняття та види нормативно-правових
актів. Види підзаконних актів. Поняття та види систематизації
нормативно-правових актів.
Поняття правовідносин. Структурні елементи правовідносин.
Юридичні факти як підстава виникнення, припинення та зміни
правовідносин. Поняття, причини і види правопорушень. Поняття, цілі,
види і підстави юридичної відповідальності.
Законність і правопорядок. Реалізація норм права. Тлумачення норм
права.
2. Конституційне право України
Конституція України - Основний Закон держави. Порядок внесення
змін до Конституції України.
Конституційний лад України: поняття, елементи та гарантії.
Поняття, принципи та елементи правового статусу особи в Україні.
Система конституційних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина в
Україні. Правовий статус іноземця та особи без громадянства в Україні.
Поняття, ознаки та принципи громадянства України. Порядок та
підстави набуття громадянства України. Порядок та підстави припинення
громадянства України.
Поняття та види виборів в Україні. Поняття та принципи
виборчого права. Поняття та види виборчих систем. Референдум як форма
безпосереднього народовладдя: поняття, предмет, порядок призначення та
проведення в Україні.
Поняття, система і принципи організації та діяльності органів
державної влади в Україні. Конституційно-правовий статус Президента
України.
Конституційно-правовий статус Верховної Ради України.
Конституційно-правовий
статус
Кабінету
Міністрів
України.
Конституційно-правовий статус центральних та місцевих органів
виконавчої влади в Україні. Конституційно-правові основи організації та
діяльності судів загальної юрисдикції. Конституційно-правовий статус
Конституційного Суду України.
Місцеве самоврядування в Україні: поняття та система.

3. Окремі галузі права України
Цивільне право. Загальна характеристика Цивільного кодексу
України. Цивільно-правові відносини. Поняття фізичних та юридичних
осіб. Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Визнання особи
недієздатною та обмежено дієздатною.
Поняття особистих немайнових прав та їх захист.
Поняття права власності. Форми власності в Україні.
Інтелектуальна власність та авторське право.
Поняття та ознаки правочину. Умови дійсності правочину.
Поняття договору в цивільному праві. Види цивільно-правових
договорів.
Поняття, ознаки і особливості цивільно-правової відповідальності.
Поняття спадкування та спадщини. Спадкування за законом і за
заповітом. Порядок оформлення заповіту.
Сімейне право. Загальна характеристика Сімейного кодексу
України. Поняття шлюбу. Умови і порядок укладення шлюбу. Підстави та
порядок припинення шлюбу. Визнання шлюбу недійсним. Особисті та
майнові права і обов'язки подружжя.
Особисті та майнові права і обов'язки батьків та дітей.
Усиновлення (удочеріння). Порядок та підстави позбавлення батьківських
прав. Опіка і піклування.
Трудове право. Загальна характеристика Кодексу законів про
працю України. Поняття, сторони та зміст трудового договору.
Колективний договір. Умови і порядок прийняття на роботу. Підстави і
порядок припинення трудового договору. Робочий час та час відпочинку.
Види відпусток та порядок їх надання. Системи оплати праці. Поняття
трудової дисципліни. Порядок розв'язання індивідуальних трудових
спорів. Колективні трудові спори та порядок їх розв'язання.
Поняття матеріальної і дисциплінарної відповідальності. Види
дисциплінарних стягнень. Порядок накладання та зняття дисциплінарних
стягнень. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну
підприємству, установі або організації.
Земельне та аграрне право. Загальна характеристика Земельного
кодексу України. Право власності на землю. Оренда землі. Порядок
вирішення земельних спорів.
Фінансове право. Податкова система України. Податок як правова
категорія: поняття, ознаки, функції. Загальнодержавні і місцеві податки та
збори.
Адміністративне право. Загальна характеристика Кодексу
України про адміністративні правопорушення. Поняття адміністративного
проступку. Види адміністративних стягнень. Органи, що розглядають
справи про адміністративні правопорушення.
Кримінальне право. Загальна характеристика Кримінального
кодексу
України.
Поняття,
ознаки
та
види
кримінального
правопорушення. Поняття та підстави кримінальної відповідальності.

Склад кримінального правопорушення. Поняття вини та її види. Поняття
неосудності та обмеженої осудності.
Поняття співучасті у кримінальному праві. Види співучасників.
Поняття, ознаки та види множини у кримінальному праві.
Обставини, які виключають кримінальну протиправність діяння:
поняття, ознаки та види.
Загальні засади призначення покарання. Обставини, які
пом'якшують та обтяжують кримінальну відповідальність.
Поняття, ознаки та мета кримінального покарання. Види покарань.
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.
Поняття та правове значення судимості.
Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО
ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ
Для складання вступного фахового випробовування створюється
екзаменаційна комісія. До складу комісії входять голова і члени комісії –
провідні фахівці юридичного факультету.
До складання вступного фахового випробовування допускаються
здобувачі, які подали заяви та документи до приймальної комісії
університету на спеціальність „Право” та мають диплом молодшого
спеціаліста зі спеціальності „Правознавство”.
Перед початком вступного фахового випробовування в екзаменаційну
комісію подається список здобувачів, допущених до складання екзаменів, і
відомість для оцінки вступного фахового випробовування.
Вступні фахові випробовування проводяться у вигляді письмового
тестування за тестами, розробленими на юридичному факультеті. Кожний
здобувач отримує окремий бланк тестового завдання. Загальна кількість
тестових завдань – 30. Час на виконання завдань – 60 хвилин.
Рішення комісії про оцінювання знань, виявлених абітурієнтами при
фаховому випробовуванні, приймається комісією на закритому засіданні.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Програма визначає необхідний мінімум знань, обов’язкових для
кожного студента освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” і
зарахування до навчального закладу для подальшого навчання і здобуття
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти по спеціальності 081 „Право”
галузі знань 08 „Право”.

Рівень підготовки абітурієнтів оцінюється за 180-бальною шкалою.
Основною вимогою випробовування є перевірка знань абітурієнтів з фахових
дисциплін.
Завдання фахового випробовування включає 30 тестових завдань з
фахових дисциплін. Тестові завдання мають тільки один варіант правильної
відповіді.
Оцінка за одну правильну відповідь за одне тестове завдання складає
6 балів.
Максимальна кількість набраних балів – 180.
Мінімальна кількість балів для зарахування – 100.
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