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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
 
Програма розроблена на підставі Законів України «Про освіту» та «Про 

фахову передвищу освіту», Положення про приймальну комісію вищого 
навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 15.10.2015 р. №1085.  

Призначення програми – забезпечити проведення фахового вступного 
випробування при вступі на 1 курс (зі скороченим терміном навчання) або II 
(III) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття 
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі 
раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, 
молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра. 

Мета вступного випробування для вступу на здобуття освітньо-
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра полягає у визначенні 
рівня теоретичних знань і практичних умінь і навичок абітурієнтів в галузі 
права.  

Вступне випробовування включає тестові завдання з дисциплін фахового 
спрямування. Тест містить 24 завдання першого рівня складності. Кожне 
завдання містить чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. 
Варіант правильної відповіді вступник заносить в талон відповідей. 

За результатами вступного випробовування фахова атестаційна комісія 
приймає рішення про участь у конкурсі та рекомендацію для зарахування до 
коледжу. Кількість місць для зарахування на навчання визначається 
ліцензованим обсягом. 

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія 
коледжу. 

Програма містить основні питання з “Основ правознавства” та перелік 
рекомендованої літератури.  

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть 
можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе 
зорієнтуватися, на які питання треба звернути увагу при підготовці до 
вступного випробування. 

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел 
підготовки для вступного випробування. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБОВУВАНЬ 
 
ТЕМА 1. ОСНОВИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
Причини та умови виникнення держави. Концепції походження держави. 

Поняття та ознаки держави. Форма держави: поняття, ознаки, види. Функції 
держави. Механізм та апарат держави. Орган держави: поняття, ознаки, 
класифікація. Держава і громадянське суспільство. Держава і особа. Правовий 
статус особи. Поняття, ознаки та види прав людини. Поняття та ознаки правової 
держави. 

Поняття, ознаки, сутність та цінність права. Походження права. Функції 
права. Принципи права. Правосвідомість і правова культура. Правовий нігілізм. 
Правове виховання. Законність і правопорядок. Правова система: поняття, 
функції та класифікація. 

Поняття, ознаки та структура норми права. Класифікація правових норм. 
Поняття та класифікація джерел (форм) права. Поняття, ознаки та класифікація 
нормативно-правових актів. Дія нормативно-правових актів в часі, просторі та 
за колом осіб. Правотворчість: поняття, ознаки, функції, стадії, види та форми. 
Поняття, ознаки та структура системи права і системи законодавства. Поняття 
та форми систематизації нормативно-правових актів.  

Поняття та ознаки правовідносин. Класифікація правовідносин. Елементи 
правовідносин. Поняття, характерні риси та класифікація юридичних фактів. 
Поняття, види та способи тлумачення правових норм. Реалізація правових 
норм: поняття та основні форми. Застосування правових норм: поняття, 
підстави, стадії. Поняття, ознаки та види актів застосування правових норм. 
Поняття, ознаки та види правової поведінки. Поняття, ознаки та види 
правопорушень. Склад правопорушення. Поняття, мета, функції, принципи та 
види юридичної відповідальності. 

 
ТЕМА 2. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 
Предмет конституційного права України. Загальна характеристика 

Конституції України. Загальні засади конституційного ладу України. Принцип 
розподілу влади в Україні. 

Народовладдя в Україні та форми його здійснення.  Виборче право та 
виборча система в Україні. Громадянство України. Права та свободи людини і 
громадянина в Україні.  

Конституційно-правовий статус Верховної Ради України. Правовий 
статус народних депутатів України. Конституційний статус Президента 
України. Центральні та місцеві органи виконавчої влади України, їх 
повноваження. 

Територіальний устрій України. Конституційний статус АР Крим. Органи 
місцевого самоврядування в Україні: система і повноваження. 
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ТЕМА 3. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 
Поняття, предмет, метод, принципи та система цивільного права України. 

Поняття та структура цивільного законодавства. Поняття, зміст та види 
цивільних правовідносин. Суб'єкти, об'єкти та зміст цивільних правовідносин. 

Цивільна правоздатність та цивільна дієздатність фізичних осіб. 
Юридичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин. 

Поняття та види правочинів. Представництво і довіреність. Позовна 
давність. цивільно-правова відповідальність. 

Поняття та види права власності. Підстави набуття та припинення права 
власності. 

Поняття особистих немайнових прав фізичних осіб. Особисті немайнові 
права, що забезпечують природне існування фізичної особи. Особисті 
немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. 

Загальні засади права інтелектуальної власності: поняття, об'єкти, 
суб'єкти. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності. 

Поняття зобов'язального права. Елементи та види зобов'язань. Суб'єкти 
зобов'язань. Поняття, форма та види договорів. 

Основні елементи договірного зобов'язання купівлі-продажу. Договір найму 
(оренди), його основні елементи. Поняття договору підряду. Сторони та зміст 
договору підряду. Поняття і види договірних зобов'язань по наданню послуг. 

Загальні положення недоговірних зобов'язань. 
Загальні положення про спадкування. Спадкування за законом та 

заповітом. 
 
ТЕМА 4. ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ 
Поняття господарського права України, його предмет. Господарські 

правовідносини. Суб'єкти господарського права. Поняття, види та принципи 
господарської діяльності. Поняття підприємницької діяльності. Основні 
організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Правовий статус 
підприємств. Види підприємств. Господарські товариства, їх види.  

Поняття та види господарських договорів. Майнова основа 
господарювання. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.  

Інноваційна діяльність в сфері господарювання. Інвестиційна діяльність. 
Банкрутство в господарській діяльності.  

Правове регулювання біржової діяльності.  
Загальні засади правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  
 

ТЕМА 5. ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 
Фінансове право України: поняття та предмет правового регулювання. 

Система та джерела фінансового права. Правові основи фінансового контролю, 
його види. Бюджет і бюджетна система. Правове регулювання доходів та 
видатків. Правові основи страхування. 

Поняття, функції та види податків. Суб'єкти та об'єкти податкових 
правовідносин. Правові основи системи оподаткування. Відповідальність за 
порушення податкового законодавства. 
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Правові основи банківської діяльності. Правовий статус НБУ та 
комерційних банків. Правові основи банківських операцій. Правові основи 
грошового обігу. Правове регулювання валютних операцій. 

 
ТЕМА 6. ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 
Сімейне право України: поняття та предмет правового регулювання. 

Загальна характеристика Сімейного кодексу України. Сім'я та шлюб за 
сімейним законодавством. Порядок укладення та припинення шлюбу. Права та 
обов`язки подружжя. Права та обов'язки матері, батька і дитини. Улаштування 
дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Опіка та піклування. 

 
ТЕМА 7. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 
Поняття, система та джерела трудового права. Трудові правовідносини, їх 

зміст. Суб'єкти трудового права. Колективні договори та угоди. Трудовий 
договір: поняття, сторони, форма, строк і види. Порядок укладення, зміни та 
припинення трудового договору. Контракт як особлива форма трудового 
договору. Робочий час. Час відпочинку. Види відпусток. Правове регулювання 
оплати праці. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність сторін 
трудового договору. Правове забезпечення охорони праці. Охорона прав жінок 
та неповнолітніх. Трудові спори та порядок їх вирішення. 

 
ТЕМА 8. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ  
Поняття, завдання та система кримінального права України. Загальна 

характеристика Кримінального права України. Поняття та ознаки злочину. 
Класифікація злочинів. Характеристика складу злочину: об'єкт, об'єктивна 
сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона. 

Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Співучасть у злочині. 
Множинність злочину. Обставини, що виключають злочинність діяння. 
Звільнення від кримінальної відповідальності. Покарання та його види. 
Призначення покарання. Звільнення від покарання та його відбування. 
Судимість. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування. 
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. Загальна 
характеристика окремих видів злочинів за особливою частиною кримінального 
права України: злочини проти власності, злочини проти особи. 
 

ТЕМА 9. СУДОВА СИСТЕМА ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 
УКРАЇНИ 

Поняття, сутність та основні принципи правосуддя в Україні. Судоустрій 
України. Судовий процес та його стадії. 

Конституційний суд України: його склад та повноваження. Компетенція 
судів загальної юрисдикції. Верховний суд України. Спеціалізовані суди в 
Україні. Система, функції та повноваження господарських  судів України. 

Система та повноваження правоохоронних органів України. Органи 
прокуратури, внутрішніх справ, юстиції, Служба безпеки України, адвокатура, 
нотаріат. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 
 
Оцінювання фахового випробування для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра проводиться за 100-200 бальною 
шкалою. Мінімальна кількість балів, з якою абітурієнт допускається до участі у 
конкурсі становить 120 балів. 

Фахові випробування складені у вигляді тестових завдань, тест 
складається з 24 завдань. Кожне завдання має одну правильну відповідь. 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши 
всі завдання тесту, – 200 (за шкалою від 100 до 200 балів). 

Час виконання тесту – 60 хвилин. 
 

Нормативи оцінювання тесту 
 

Кількість балів за 200-бальною 
шкалою 

Кількість правильних 
відповідей 

200 23-24 
195 22 
190 21 
185 20 
180 19 
175 18 
170 17 
165 16 
160 15 
155 14 
150 13 
145 12 
140 11 
135 10 
130 9 
125 8 
120 7 
115 6 
110 5 
100 0-4 
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