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ВСТУП 

 

Мета вступного випробування полягає у визначенні рівня знань 

вступників з фундаментальних та галузевих юридичних наук та дисциплін, 

з’ясуванні їх спроможності самостійно працювати за юридичною 

спеціальністю відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики 

молодшого спеціаліста з права. Вступний іспит має комплексний характер та 

орієнтований на виявлення знань, умінь і навичок вступників як фахівців 

рівня професійної підготовки «молодшого спеціаліста».  

Вимоги до здібностей і рівня підготовленості абітурієнтів. Для 

успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра за 

навчальним планом, абітурієнти повинні мати освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста за юридичною спеціальністю та здібності до 

оволодіння знаннями, уміннями і навичками з фундаментальних та галузевих 

правових наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою. 

До складання вступного іспиту допускаються особи, які отримали освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, здобули знання із загальних 

гуманітарних, фундаментальних та профільних юридичних наук і дисциплін 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодших 

спеціалістів за спеціальністю «Правознавство».  

Характеристика змісту програми. Програма вступного випробування 

має комплексний характер та складається із таких розділів професійних 

знань: 

 Держава і право 

 Конституційне законодавство України 

 Цивільне законодавство України 

 Сімейне законодавство України 

 Трудове законодавство України 

 Законодавство України сфері підприємницької діяльності 

 Адміністративне законодавство України 

 Кримінальне законодавство України
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2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

2.1. Держава і право 

Основні теорії походження держави і права: умови виникнення різних 

теорій та їх зміст. Поняття держави та її ознаки. Поняття та класифікація 

функцій держави. Сутність і зміст внутрішніх та зовнішніх функцій держави. 

Класифікація держав за їхньою формою (форми правління, форми 

державного устрою, політичні режими), чинники, що зумовлюють 

різноманітність форм держави. Держави, що існували на території сучасної 

України, характерні риси їхнього держаного устрою. 

Поняття права, його сутність та ознаки. Право – особливий вид 

соціальних норм. Співвідношення права і норм моралі. Джерела (форми) 

права: поняття, види та загальна характеристика. Поняття правовідносин, 

їхня структура, ознаки та умови виникнення. Поняття законодавства, 

структура та зміст системи законодавства. Відмінність між правом і законом. 

Призначення закону, його положення в системі нормативно-правових актів. 

Конституція, закони і підзаконні акти: їх поняття, суб’єкти прийняття, 

юридична сила. Суспільні відносини, які регулюються виключно законами 

України. Мета, сутність і форми систематизації нормативно-правових актів. 

Поняття правотворчості і законотворчості. 

Поняття та структурні елементи системи права. Відмінність системи 

права від правової системи. Поділ права на галузі, правові інститути та 

правові норми: їх поняття, структура та співвідношення. Загальна 

характеристика основних галузей права України. Предмет та метод 

правового регулювання як найсуттєвіша підстава поділу системи права на 

галузі. Поняття правової держави та її основні ознаки. Сутність правової 

держави в Україні та зміст основних напрямів її формування. 

Поняття і види правопорушень. Склад правопорушення. Поняття, 

функції та види юридичної відповідальності. Підстави виникнення та цілі 

юридичної відповідальності.  

2.2. Конституційне законодавство України 

Закріплення державного, народного й національного суверенітету в 

Декларації про державний суверенітет України.  

Конституція України — Основний Закон держави: її особливий 

характер, значення, основні принципи і функції. Конституційна форма 

правління, державного устрою й політичного режиму України: поняття та 

характеристика. 

Державна символіка України та її закріплення у Конституції України. 

Державна мова України: правове регулювання, засади державної мовної 

політики, співвідношення державної мови та мов національних меншин.  

Поняття та принципи громадянства України. Єдність і відмінність 

понять "людина", "особа", "громадянин". Набуття громадянства України: 
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підстави та порядок. Припинення громадянства України: підстави та 

порядок. 

Класифікація і правове закріплення конституційних прав та свобод 

людини і громадянина. Поняття і види конституційних обов'язків людини та 

громадянина, правові принципи єдності прав і обов’язків. Поняття та правове 

закріплення рівноправності громадян. Поняття, правове закріплення і функції 

міжнародних стандартів у галузі прав людини. 

Правове регулювання і порядок реалізації права на об'єднання у 

політичні партії та громадські об’єднання відповідно до законодавства 

України. Правове регулювання і порядок реалізації права громадян на 

свободу світогляду та віросповідання.  

Поняття та форми здійснення народного суверенітету. Поняття та форми 

реалізації безпосередньої й представницької демократії. Законодавче 

закріплення поняття референдуму і види референдумів в Україні. 

Конституційне регулювання проведення референдумів в Україні. Основні 

положення законодавчих актів України, які регулюють проведення 

референдумів. Поняття, види, особливості організації та проведення виборів 

в Україні. Поняття, види виборчих систем та їх застосування в Україні.  

Поняття, мета і законодавче закріплення конституційного принципу 

розподілу державної влади. Система органів державної влади за 

Конституцією України. Правовий статус, повноваження і порядок 

формування Верховної Ради України. Вибори народних депутатів, статус 

народних депутатів України. Конституційно-правовий статус та основні 

повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.  

Президент України, його правовий статус, функції та повноваження. 

Правовий статус та функції Ради національної безпеки і оборони України. 

Кабінет Міністрів України: склад, порядок формування, повноваження. 

Правовий статус, структура і повноваження центральних органів виконавчої 

влади в Україні. Правовий статус, структура і повноваження місцевих 

органів виконавчої влади.  

Поняття, конституційно-правові засади діяльності та принципи 

місцевого самоврядування в Україні. Організаційно-правові форми, 

компетенція та повноваження органів місцевого самоврядування в Україні.  

Поняття та ознаки судової влади в Україні. Правове регулювання вимог 

щодо суддів України. Конституційно-правове закріплення діяльності, 

порядок формування, склад та компетенція Конституційного Суду України. 

Система та функції судів загальної юрисдикції за Конституцією і 

законодавством України. 

Поняття, структура і повноваження правоохоронних органів України. 

Система правоохоронних органів в Україні, їхні завдання. Правовий статус 

поліції, структура та основні завдання її підрозділів. Правовий статус, 

завдання та система Служби безпеки України. Прокуратура України, її 

повноваження за Конституцією України. Місце адвокатури у захисті прав 

людини. Вимоги щодо адвокатів та види адвокатської діяльності. 
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2.3. Цивільне законодавство 

Загальна характеристика Цивільного кодексу України: основні 

положення та внутрішня будова. Правовідносини, які регулюються 

цивільним правом. Учасники цивільних правовідносин. Поняття, загальна 

характеристика цивільної правоздатності та цивільної дієздатності фізичних 

осіб. Види цивільної дієздатності фізичних осіб. Поняття, ознаки, порядок 

виникнення юридичної особи. Об’єкти цивільних правовідносин.  

Поняття та ознаки речових прав. Право власності та його захист. 

Повноваження власників. Види власності.  

Поняття, об’єкти, суб’єкти та охорона права інтелектуальної власності.  

Підстави виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин. 

Поняття правочину та цивільно-правового договору. Види цивільно-

правових договорів. Договори про передачу майна у власність. Договори про 

передачу майна у тимчасове користування. Договори про виконання робіт. 

Договори про надання послуг. Недоговірні зобов’язання.  

Поняття та види спадкування. Загальні поняття спадкового права. 

Спадкування за законом. Спадкування за заповітом. Здійснення права на 

спадкування та оформлення спадщини. 

2.4. Сімейне законодавство 

Загальна характеристика Сімейного кодексу України та відносин, які 

ним регулюються. Право особи на сім'ю. Поняття сімейних правовідносин. 

Ознаки сімейних правовідносин. Види сімейних правовідносин. Суб'єкти 

сімейних правовідносин.  

Поняття шлюбу, умови і порядок його укладання. Юридичні перешкоди 

щодо укладення шлюбу. Поняття та значення інституту недійсності шлюбу. 

Підстави і порядок розірвання шлюбу. Майнові права та обов’язки 

подружжя. Загальна характеристика шлюбного договору.  

Поняття родинності. Види родинності. Право дружини та чоловіка на 

зміну прізвища. Взаємні права й обов'язки батьків та дітей за законодавством 

України. Поняття та сутність прав і обов'язків подружжя по утриманню. 

Підстави, порядок та наслідки позбавлення батьківських прав. Поновлення 

батьківських прав.  

 

 

2.5. Трудове законодавство 

Загальна характеристика Кодексу законів про працю України. Поняття, 

сторони та зміст трудового договору. Умови і порядок прийняття на роботу. 

Переведення та переміщення. Порядок та підстави припинення трудового 

договору з ініціативи працівника. Порядок та підстави припинення трудового 

договору з ініціативи роботодавця. Оформлення звільнення з роботи (посади) 

і проведення розрахунку.  

Робочий час і його види. Істотні умови праці. Поняття та види часу 

відпочинку. Право на щорічну основну відпустку, її тривалість, порядок 

надання і оплати. Оплата праці: поняття, системи та форми. Гарантії та 
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компенсації.  Організація охорони праці на виробництві. Гарантії прав 

працівників на охорону праці. 

Колективний договір: поняття та особливості укладення. Дисциплінарна 

відповідальність та її види. Матеріальна відповідальність: поняття та види. 

Договір про повну матеріальну відповідальність: підстави та порядок 

укладення. Поняття та порядок розгляду індивідуальних трудових спорів. 

Порядок розгляду колективних трудових спорів. Поняття профспілок. 

Порядок утворення, легалізації та припинення діяльності профспілок. 

2.6. Законодавство у сфері підприємницької діяльність 

Поняття, основні принципи та умови здійснення підприємницької 

діяльності. Поняття, сутність та основні організаційно-правові форми 

підприємницької діяльності. Обмеження у підприємницькій діяльності.  

Поняття, ознаки та види суб'єктів підприємницької діяльності. 

Відносини власності у сфері підприємницької діяльності. Державна 

реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. 

2.7.Адміністративне законодавство 

Поняття, предмет, метод, система та джерела адміністративного права 

України. Принципи адміністративного права. Поняття та структура 

адміністративно-правової норми. Поняття і особливості адміністративно-

правових відносин. Поняття та система суб’єктів адміністративного права.  

Поняття, особливості та види державної служби. Поняття і види 

державних службовців, їх права та обов’язки. Поняття і сутність державного 

управління. Принципи та функції державного управління. Поняття 

адміністративно-правових методів та їх види. Поняття адміністративного 

примусу. Адміністративно-запобіжні заходи. Способи забезпечення 

законності в державному управлінні. Звернення громадян. 

Поняття адміністративного правопорушення, його ознаки. Юридичний 

склад адміністративного правопорушення. Поняття і ознаки адміністративної 

відповідальності. Поняття та мета адміністративного стягнення. Види 

адміністративних стягнень. 

2.8. Кримінальне законодавство 

Загальна характеристика Кримінального кодексу України та відносин, 

які ним регулюються. Поняття та ознаки злочину. Склад злочину. Поняття, 

зміст та види стадій вчинення злочину. Поняття та правові наслідки 

добровільної відмови від доведення злочину до кінця. Поняття, ознаки та 

форми співучасті у вчиненні злочину. Види співучасників злочину. 

Множинність злочинів. Обставини, що виключають злочинність діяння. 

Правові підстави звільнення від кримінальної відповідальності. Поняття, 

мета та види кримінальних покарань. Поняття і підстави звільнення від 

покарання ті його відбування. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. 

Особливості покарання неповнолітніх. Єдність і взаємозв'язок Загальної та 

Особливої частини кримінального права.  
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СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

 

1. Відмінність системи права від правової системи. 

2. Система органів державної влади за Конституцією України. 

3. Розкрийте суть понять: 

3.1. Деліктоздатність – це… 

3.2. Шлюб – це... 

4. Розкрийте суть понять: 

4.1. Відпустка – це… 

4.2. Злочин – це… 

5. Вирішить тести: 

5.1. Адміністративне стягнення 

може бути накладено з дня вчинення 

правопорушення не пізніш як через: 

а) один місяць; 

б) два місяці; 

в) три місяці; 

г) шість місяців. 

5.2. Кількість робітників у складі 

комісії по трудових спорах 

підприємства повинна бути: 

а) не менше однієї третини її 

складу; 

б) не менше двох третин її 

складу; 

в) не менше половини її складу; 

г) не менше однієї чверті її 

складу. 

6 Вирішить тести: 

6.1. Амністія оголошується: 

а) законом України стосовно 

певних категорій осіб; 

б) законом України стосовно 

індивідуально визначеної особи; 

в) Президентом України 

стосовно певної категорії осіб; 

г) Президентом України 

стосовно індивідуально визначеної 

особи. 

6.2. Про заохочення працівника 

оголошуються в: 

а) трудовому договорі; 

б) колективному договорі; 

в) наказі; 

г) повідомленні. 

7. Вирішить тести: 

7.1. Як основні, так і додаткові 

адміністративні стягнення можуть 

застосовуватись: 

а) штраф; 

б) конфіскація; 

в) громадські роботи; 

г) попередження. 

7.2. Трудові індивідуальні спори 

розглядаються за правилами якого 

судочинства? 

а) господарського; 

б) цивільного; 

в) адміністративного; 

г) кримінального. 

8. Вирішить тести: 

8.1. Сукупність злочинів – це: 

а) вчинення особою двох або 

8.2. Позбавлення наданого 

громадянинові права керування 
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більше злочинів, ні за один з яких 

особу не було засуджено; 

б) вчинення особою двох або 

більше злочинів, передбачених 

різними статтями КК, за жоден з 

яких особу не було засуджено; 

в) вчинення в різний час двох 

або більше злочинів; 

г) вчинення особою двох або 

більше злочинів, за один з яких 

особу було засуджено. 

транспортними засобами як 

адміністративне стягнення за 

систематичне порушення порядку 

користування цим правом 

застосовується на строк до: 

а) п'ятнадцяти діб; 

б) двох місяців; 

в) трьох років; 

г) десяти років. 

 

9. Розв’яжіть задачу. 

Діти, граючи у футбол мечем, розбили вікно у сусідньому домі. Потім 

з'ясувалося, що дитина 15 років, проживає з піклувальником, і при цьому з 

14 років працює кур'єром на пошті. 

Хто в даному випадку буде відповідати за дії дитини? 

10. Розв’яжіть задачу. 

Рішенням суду було встановлено, що гр. Б. зобов’язаний сплачувати 

аліменти на утримання двох дітей. Проте, гр. Б., щоб не сплачувати аліменти 

звільнився з роботи та працював неофіційно у приватних осіб. Він не 

сплачував аліменти більше двох років. Кваліфікуйте дії Б. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ  

 

Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (кожне 

завдання окремо) за наступними критеріями: 

 

Оцінювання відповіді теоретичного питання 

10 балів – абітурієнт надав відповідь, яка: є вірною, повною та 

обґрунтованою; свідчить про високий рівень теоретичних знань вступника, 

його вміння користуватися різними методами наукового аналізу суспільних і 

правових явищ, визначати їх характерні ознаки та особливості; містить вірні 

та чіткі визначення теоретико-правових понять і категорій; демонструє 

наявність належних знань щодо змісту основних нормативно-правових актів, 

їх назв, дату прийняття та сфери застосування; містить власний аналіз 

проблеми, порівняння різних поглядів науковців (у випадку їх наявності), 

самостійні висновки та аргументацію своєї думки; викладена логічно, 

системно та граматично. 

5 балів – абітурієнт загалом відповів на поставлене питання, проте 

відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та/або 

неточності у розкритті предмета питання, змісту окремих понять та 

категорій, некоректні формулювання їх визначень, нечіткі характеристики 

відповідних інститутів та явищ; містить невірні назви нормативно-правових 

актів, помилки в аналізі їх змісту; є неповною; не є аргументованою, не 

містить посилань на нормативно-правові акти (у випадку необхідності) та 

інші джерела; порушена логіка викладу матеріалу; містить граматичні, 

стилістичні помилки або значну кількість виправлень. 

0 балів – абітурієнт не надав відповіді на питання або вона містить хоча 

б один з таких недоліків: є невірною; не розкриває сутності питання; в ній 

допущені суттєві змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у 

вступника щодо конкретного питання або щодо основних положень правової 

науки, або їх безсистемність та поверховість, невміння правильно 

сформулювати власну думку; викладена безсистемно, з істотним 

порушенням логіки; містить велику кількість граматичних та стилістичних 

помилок, виправлень. 

 

Оцінювання завдань з розкриття суті понять 

10 балів— вступник вірно розкриває два поняття; 

5 балів— вступник вірно розкриває одне поняття; 

0 балів— вступник не розкриває жодне поняття. 

 

Оцінювання тестових завдань 

10 балів— вступник дає вірну відповідь на два тести; 

5 балів— вступник дає вірну відповідь на один тест; 

0 балів— вступник не дає вірну відповідь на два тести. 
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Оцінювання відповіді практичного завдання 

10 балів – абітурієнт вірно розв’язав ситуацію на основі чинного 

законодавства та при цьому: обґрунтував відповідь з посиланням на 

відповідні норми законодавчих актів; продемонстрував здатність правильно 

їх тлумачити та застосовувати до конкретних практичних ситуацій; логічно і 

послідовно виклав свою думку та аргументував її; виявив високий рівень 

теоретичних знань та вміння застосовувати їх під час розв’язання практичних 

завдань; розв’язуючи тестове завдання, перерахував усі вірні варіанти. 

5 балів – абітурієнт надав загалом вірну відповідь, проте вона містить 

хоча б один з таких недоліків: є неповною; містить незначні помилки щодо 

аргументації рішення або перелік аргументів не є вичерпним; в 

обґрунтуванні рішення немає посилань на нормативно-правові акти або 

посилання є помилковим, або помилки припущено в назві нормативно-

правового чи іншого джерела без викривлення його змісту; містить 

граматичні, стилістичні помилки та/або виправлення; при вирішенні 

тестового завдання абітурієнт невірно відповів на одне із завдань. 

0 балів – абітурієнт не надав відповіді на питання або відповідь містить 

хоча б один з таких недоліків: завдання не розв’язано або розв’язано невірно, 

або з посиланням на нечинні нормативно-правові акти; допущено суттєві 

помилки, які свідчать про відсутність у вступника належної теоретичної 

підготовки або невміння застосовувати теоретичні знання під час вирішення 

практичних ситуацій; вступник невірно обґрунтував своє рішення або 

обґрунтування відсутнє, або відповідь свідчить про неспроможність 

вступника аргументувати свою позицію; абітурієнт невірно відповів на всі 

тестові завдання. 

 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на 

вимогу викладача залишає аудиторію та одержує «0» балів. 

 

За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 

балів включно. Набрана сума балів за 100 – бальною шкалою оцінювання 

переводиться в 4- бальну шкалу у такий спосіб: 

Оцінка за баловою шкалою, яка 

використовується в КНЕУ 

Оцінка за національною шкалою 

85 - 100 5 (відмінно) 

65 – 80 4 ( добре ) 

40 – 60 3 (задовільно) 

0 - 35 2 (незадовільно ) 
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