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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма вступної співбесіди (випробувань) для абітурієнтів, що 

вступають на освітній ступінь «бакалавр» спеціальності 081 «Право». Програма 

розроблена з метою перевірки знань з системи базових знань у галузі теорії 

держави і права, правового регулювання економічних та соціально-політичних 

відносин у суспільстві, юридичного забезпечення підприємницької, 

адміністративної, господарської, соціальної діяльності, адміністративних, 

сімейних відносин та вміння використовувати знання на практиці.  

 

2. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ  
 

Тема 1. Основи теорії держави і права 

Загальнотеоретична юридична наука в Україні, її система. Теорія держави і права як 

суспільна і правова наука. Багатоаспектність категорії «держава». Поняття, основні ознаки і 

визначення держави. Атрибути держави. Плюралізм в розумінні і визначенні держави. 

Законодавча влада. Парламент, його повноваження та структура. Влада глави держави. 

Виконавча влада. Уряд у сучасних країнах. Судова влада: поняття, суть, види і призначення. 

Поняття і види суспільства. Поняття, ознаки, структура і суть  громадянського суспільства. 

Співвідношення держави і громадянського суспільства. Сучасні підходи до розуміння права і 

їх практичне значення для юридичної практики. Загальні питання розуміння права та їх 

значення для практичної діяльності. Основні напрямки вчень про право. Соціальне 

призначення права. Функції права. Загальносоціальні функції. Спеціально-юридичні функції. 

Цінність права. Принципу права: загальноправові, міжгалузеві, галузеві. Правові презумпції, 

сфера її застосування. Правові аксіоми, їх значення. Правові фікції. Норми права. Форми 

права. Поняття правового акту. Дуалізм юридичної природи правових актів. Ознаки правових 

актів. Види правових актів. Правоутворення, нормотворчість та законотворчість. Типологія 

правових систем. Правова система України. Юридичний процес.  Правомірна поведінка. 

Правопорушення: поняття, ознаки, склад, види і причини.  

 

 

 



 

 

Тема 2. Основи конституційного права України 

Поняття конституційного права України. Конституційне право України як галузь 

права, наука і навчальна дисципліна. Місце і роль конституційного права в національній системі 

права України. Об'єкт і предмет науки конституційного права України. Політико-правові явища 

(конституційно-правові відносини, конституційно-правові норми, конституційно-правова 

практика та конституційно-правові доктрини) як предмет науки конституційного права України. 

Конституція України - Основний Закон суспільства і держави. Поняття конституційного ладу, 

його ознаки та умови. Взаємозв'язок між конституційним ладом і суспільним ладом та політикою 

держави. Закріплення конституційного ладу в Конституції та чинному законодавстві України. 

Громадянство України. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні.  

Основи правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні.  раво на об'єднання як 

політичне право громадян України. Значення цього права для розбудови в Україні 

демократичної, правової держави та громадянського суспільства. Поняття, ознаки та види 

громадських формувань. Обмеження на створення та діяльність громадських формувань. 

Конституційно-правовий статус засобів масової  інформації в Україні.  Референдум як інститут 

безпосередньої демократії  в Україні. Виборче право України. Конституційно-правовий статус 

Верховної Ради України. Конституційно-правовий статус Президента України. Конституційно-

правовий статус Кабінету Міністрів України. Конституційно-правовий статус органів судової 

влади і прокуратури в Україні. Конституційно-правовий статус центральних та місцевих органів 

виконавчої влади в Україні. Конституційні основи місцевого самоврядування вУкраїні. 

Тема 3. Основи адміністративного права України  

Предмет, метод і система адміністративного права. Адміністративно-правові норми. 

Адміністративно-правові відносини. Принципи, форми і методи державного управління. 

Суб’єкти адміністративного права. Державна служба і державні службовці та органи 

місцевого самоврядування. Адміністративний примус. Адміністративна  відповідальность та 

адміністративне стягнення.  Забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні. 

Адміністративно-правове регулювання державного управління у сфері економіки. 

Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сферах соціальної та 

гуманітарно-культурної діяльності держави. Адміністративно-правове регулювання і 

державне управління в адміністративно-політичній сфері. Адміністративно-правове 

регулювання міжгалузевою сферою. Позасудовий захист прав людини, прав і юридичних осіб 

у відносинах публічного управління.  



 

 

Тема 4.  Основи кримінального права 

Поняття, завдання (функції) кримінального права України. Предмет, метод 

кримінального права.Принципи кримінального права України. Закон про кримінальну 

відповідальність. Злочин та його ознаки. Кримінальна відповідальність та її підстави. Склад 

злочину. Об’єкт злочину. Об’єктивна сторона злочину. Об’єктивна сторона злочину. Особа, 

яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт злочину). Суб’єктивна сторона злочину. 

Суб’єктивна сторона злочину. Незакінчений злочин (стадії вчинення злочину). Співучасть у 

вчиненні злочину. Повторність, сукупність, рецидив злочинів  (Множина злочинів). 

Обставини, що виключають злочинність діяння. Звільнення від кримінальної 

відповідальності. Поняття покарання та його мета. Система покарання. Види покарань. 

Призначення покарання. Звільнення від покарання та його відбування. Судимість. Примусові 

заходи медичного характеру,  примусове лікування. Заходи кримінально-правового характеру 

щодо юридичних осіб. Особливості кримінальної відповідальності  та покарання 

неповнолітніх. Загальна характеристика (основні питання) Загальної частини кримінального 

права зарубіжних країн. Поняття Особливої частини кримінального права України, її система 

та значення.  Поняття та значення кваліфікації злочинів. Злочини проти основ національної 

безпеки України. Злочини проти життя та здоров'я особи. Злочини проти волі, честі та 

гідності особи. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини 

і громадянина. Злочини проти довкілля. Злочини проти громадської безпеки. Злочини проти 

громадського порядку та моральності 

Тема 5. Основи трудового права 

Поняття трудового права як галузі права України.  Джерела трудового права. Кодекс 

законів про працю України.  Колективні договори та угоди. Порядок укладення. Сторони. 

Трудовий договір. Укладення та розірвання трудового договору.  Умови трудового договору. 

Робочий час та час відпочинку. Особливості праці окремих категорій громадян. Трудова 

дисципліна.  Охорона праці. Індивідуальні і колективні трудові спори 

Тема 6.  Основи господарського права 

Господарське право в системі права. Господарські правовідносини. Державне 

регулювання господарської діяльності. Суб’єкти господарських правовідносин. Майнова 

основа господарювання. Правові засади захисту економічної конкуренції. Господарські 

зобов’язання. Господарські договори. Відповідальність у господарсько-правових відносинах. 

Банкрутство. Правове регулювання цін та ціноутворення. Правове регулювання біржової 



 

 

торгівлі. Правове регулювання оренди та лізингу у сфері господарювання правовідносин. 

Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання. Правове 

регулювання господарської діяльності транспорту. Правове регулювання капітального 

будівництва. Особливості правового регулювання фінансової діяльності (банківська 

діяльність, страхування, аудит). Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон та 

спеціальні режими господарювання.  

Тема 7. Основи цивільного права 

Цивільне право в системі права. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини.  

Здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов'язків. Захист цивільних прав та 

інтересів.  Фізичні особи як суб’єкти цивільного права. Опіка та піклування.  Особисті 

немайнові права фізичної особи. Юридична особа як суб'єкт цивільних правовідносин. 

Підприємницькі товариства. Об’єкти цивільних прав. Правочини. Представництво у 

цивільному праві. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність.  Право власності. 

Речові права на чуже майно. Право інтелектуальної власності. Зобов’язальне право. 

Зобов’язання. Виконання зобов'язання. Способи забезпечення виконання зобов'язання. 

Правові наслідки та відповідальність за порушення зобов'язання. Цивільно-правовий договір. 

Договори з передання майна у власність. Договори з передачі майна у користування. 

Договори підряду. Договори з надання послуг. Розрахунки за цивільним правом. 

Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Спільна діяльність. 

Недоговірні зобов’язання. Відшкодування шкоди за цивільним правом.  

         Тема 8. Основи сімейного права  

Поняття сімейного права України.  Джерела сімейного права України. Сімейний 

кодекс України.  Сім'я. Регулювання сімейних відносин.  Шлюб. Права та обов'язки 

подружжя.  Права та обов'язки матері, батька і дитини. Усиновлення. Опіка та піклування над 

дітьми. Позбавлення батьківських прав. 

Тема 9.  Основи земельного права України.  

Поняття і система земельного права. Джерела земельного права України. Земельний 

кодекс України. Категорії земель та їх правовий режим. Особливості правового режиму 

земель сільськогосподарського призначення. Форми власності на землю. Набуття і реалізація 

права на землю. Приватизація земель.  Гарантії прав на землю. Охорона земель. 

Відповідальність за порушення земельного законодавства.  

 



 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА СПІВБЕСІДУ  

 

1. Теорія держави і права як суспільна і правова наука.  

2.  Плюралізм в розумінні і визначенні держави. 

3. Правова система України. 

4. Місце і роль конституційного права в національній системі права 

України. 

5. . Конституція України - Основний Закон суспільства і держави. 

6. Референдум як інститут безпосередньої демократії  в Україні. 

7.  Адміністративна  відповідальность та адміністративне стягнення.  

8. .  Адміністративно-правове регулювання і державне управління в 

адміністративно-політичній сфері. 

9. Адміністративно-правові норми. Адміністративно-правові 

відносини.  

10. Закон про кримінальну відповідальність. 

11. Кримінальна відповідальність та її підстави. 

12. Поняття покарання та його мета. Система покарання. 

13. Поняття та значення кваліфікації злочинів. 

14. Поняття трудового права як галузі права України.  Джерела 

трудового права. Кодекс законів про працю України. 

15. Господарські правовідносини. Державне регулювання господарської 

діяльності.  

16. Відповідальність у господарсько-правових відносинах 

17. Відповідальність у господарсько-правових відносинах 

18. Захист цивільних прав та інтересів. 

19. Право інтелектуальної власності. 

20. Зобов’язальне право. 

21. Поняття сімейного права України. 



 

 

22. Сімейний кодекс України.  Сім'я. Регулювання сімейних відносин.  

23. Шлюб. Права та обов'язки подружжя.  Права та обов'язки матері, 

батька і дитини. 

24.  Земельний кодекс України. Категорії земель та їх правовий режим.  

25. Відповідальність за порушення земельного законодавства.  

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Максимальна кількість балів за усну відповідь – 200. 

1. Оцінка „відмінно” (175–200 балів): абітурієнт ґрунтовно і повно 

викладає матеріал, виявляє повне розуміння матеріалу, аргументує свої думки, 

застосовує знання на практиці, наводить необхідні приклади не тільки за 

підручником, а й самостійно складені, викладає матеріал послідовно і 

правильно з огляду на норми літературної мови. 

2. Оцінка „добре” (150–174 бали): абітурієнт дає відповідь, що 

задовольняє ті самі вимоги, що й на 175–200 балів, але допускає деякі помилки, 

які сам виправляє після зауваження викладача, та поодинокі недоліки в 

послідовності викладання матеріалу і мовленнєвому оформленні. 

3. Оцінка „задовільно” (124–149 балів): абітурієнт виявляє знання й 

розуміння основних положень конкретної теми, але викладає матеріал не досить 

повно і допускає помилки у формулюванні правил, не вміє глибоко і 

переконливо обґрунтувати свої помилки і відчуває труднощі під час добору 

прикладів, викладає матеріал непослідовно і допускає помилки у мовленнєвому 

оформленні відповіді. 

4. Оцінка „незадовільно” (100–123 бали): абітурієнт виявляє повне 

незнання матеріалу відповідного питання. 
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