


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Фахове вступне випробування здійснюється фаховою атестаційною 

комісією після завершення навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший бакалавр» з метою вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень 

«бакалавр». 

Під час фахового вступного випробування на напрям підготовки 6.030401 

«Правознавство» в ЧДУ імені Петра Могили визначається рівень необхідних 

знань з дисциплін «Теорія держави і права», «Цивільне право», «Кримінальне 

право». При цьому перевіряються: рівень знань з дисципліни «Теорія держави і 

права», теоретичні знання в галузі кримінального та цивільного права; засвоєння 

змісту правових інститутів зазначених галузей законодавства, об’єктивних 

закономірностей їх розвитку; навички застосування в практичній діяльності 

набутих знань і правових норм. 

Головні завдання фахового вступного випробування полягають у тому, щоб 

вступники продемонстрували такі компетенції: 

знання: 

 про походження, структуру, закономірності розвитку і значення теорії держави 

і права; 

 про основні проблеми і методологічні основи наукового розуміння держави і 

права та державно-правових явищ; 

 про виникнення, розвиток і сучасні правові основи існування держави як 

соціального інституту; 

 про виникнення, розвиток і сучасну сутність права; 

 про основи побудови та функціонування системи права та системи 

законодавства; 

 про основи виникнення, функціонування, структури та змісту правовідносин; 

 про основи правотворчості, тлумачення та застосування права; 

 про поняття, структуру та наслідки правової поведінки; 

 про основи взаємодії особи, права та держави; 

 про предмет та методи цивільно-правового регулювання; 

 про джерела цивільного права; 

 про особливості суб’єктного складу цивільних правовідносин; 

 про правила опіки та піклування, реєстрації актів цивільного стану; 

 про об’єкти цивільних правовідносин; 

 про підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин; 

 про строки здійснення та захисту цивільних прав; 

 про право власності: поняття, форми, зміст, підстави виникнення та способи 

захисту; 

 про особливості окремих видів договірних та недоговірних зобов’язань; 

 про спадкове право; 

 про судову практику з цивільних справ; 

 про основні проблеми науки кримінального права; 

 про підстави кримінальної відповідальності, систему та види кримінальних 

покарань, умови та порядок їх застосування; 



 

 

  

 про законодавчі межі криміналізації суспільно небезпечних діянь, характер та 

ступінь їх суспільної небезпеки; 

 про склад конкретного злочину і відмежовувати його від суміжних злочинів; 

 про суспільно небезпечні діяння, місце злочину в системі Особливої частини КК 

України; 

 про умови, підстави, засади призначення та звільнення від кримінальної 

відповідальності та покарання. 

 

Фахове вступне випробування включає три модулі дисциплін: 

1. Модуль 1 «Теорія держави і права» 

2. Модуль 2 «Цивільне право України» 

3. Модуль 3 «Кримінальне право України». 

Модулі характеризують загальнотеоретичні знання за напрямом підготовки, а 

також дозволяють оцінити практичні знання та вміння молодших бакалаврів, що 

вступають на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 

підготовки 6.030401 «Правознавство». 

  

Порядок проведення фахового вступного випробування 

Вступні випробування проводяться у вигляді письмового іспиту. 

Екзаменаційний білет складається із 30 тестових питань, по десять на кожну 

дисципліну. За кожну правильну відповідь абітурієнт отримує 3,33 бали. 

Максимальна кількість балів за фахове вступне випробування – 100 балів. 

 

Перелік питань, що пропонуються для підготовки  

до модулю «Теорія держави і права»: 

1. Предмет, методи вивчення, задачі, функції курсу теорії держави і права.  

2. Теорія держави і права як наука і навчальна дисципліна. Місце теорії держави і 

права в системі наук. 

3. Роль теорії держави і права у формуванні правової культури юриста. 

4. Основні закономірності виникнення держави. 

5. Теорії походження держави. 

6. Загальна характеристика влади  в первісному суспільстві. 

7. Ознаки держави. 

8. Східний і західний шляхи формування держави. 

9. Державна влада як різновид соціальної влади. 

10. Сутність держави. Основні підходи до сутності держави. 

11. Зв’язок і співвідношення держави і права. 

12. Сучасні концепції держави. 

13. Концепція „сучасної держави”. 

14. Поняття і класифікація функцій держави. 

15. Внутрішні функції Української держави. 

16. Зовнішні функції Української держави. 

17. Форми і методи здійснення функцій державою. 

18. Поняття і структура механізму держави. 

19. Поняття і класифікації державних органів. 

20. Принципи функціонування органів держави. 

21. Поняття і сутність системи стримувань і противаг. 



 

 

  

22. Представницькі органи держави. 

23. Виконавчо-розпорядчі органи держави. 

24. Судові та правоохоронні органи держави. 

25. Типологія держави. 

26. Поняття і структура форми держави. 

27. Монархія як форма правління у сучасному світі. 

28. Республіканська форма правління у сучасних державах. 

29. Класифікація форм державного устрою. 

30. Унітарна держава: поняття і ознаки. 

31. Федеративна держава: поняття і ознаки. 

32. Поняття політичного режиму. Різновиди політичних режимів. 

33. Характеристика демократичних режимів. 

34. Характеристика недемократичних режимів. 

35. Безпосередня і представницька демократія. 

36. Правова держава: сутність і риси. 

37. Громадянське суспільство: поняття, структура, ознаки. 

38. Політична система суспільства: поняття, структура, функції. 

39. Місце і роль держави у політичній системі суспільства. 

40. Загальна характеристика соціальних норм додержавного суспільства. 

41. Виникнення права. 

42. Ознаки, сутність, соціальне призначення права. 

43. Об’єктивне і суб’єктивне юридичне право. 

44. Основні концепції праворозуміння.  

45. Співвідношення системи права і системи законодавства. 

46. Функції права: поняття і класифікація. 

47. Поняття соціальних, технічних і технічно-соціальних норм. 

48. Види соціальних норм. Право в системі соціальних норм. 

49. Співвідношення моралі і права. 

50. Поняття системи права. Співвідношення системи права і правової системи. 

51. Структура системи права. Предмет і метод правового регулювання. 

52. Поняття і ознаки норми права.  

53. Класифікація і види правових норм. 

54. Структура норми права. Види гіпотез, диспозицій і санкцій. 

55. Поняття, ознаки, структура правовідносин. 

56. Поняття і види суб’єктів правовідносин. 

57. Зміст та об’єкт правовідносин. 

58. Юридичні факти: поняття і класифікація. 

59. Юридичні презумпції та фікції. 

60. Поняття і види джерел права. 

61. Нормативно-правовий акт як джерело права. Дія нормативно-правового акту у 

часі, просторі і за колом осіб. 

62. Види нормативно-правових актів. 

63. Поняття і зміст правотворчості. 

64. Принципи правотворчості. 

65. Стадії правотворчості. Законодавчий процес. 

66. Види правотворчості. 

67. Поняття і види систематизації нормативно-правових актів. 



 

 

  

68. Поняття і форми реалізації права. 

69. Правозастосування: поняття і специфіка. 

70. Стадії процесу застосування норм права. 

71. Правозастосовчі акти. Відмінність нормативно-правового акту від 

правозастосовчого акту. 

72. Поняття і види колізій у праві. 

73. Шляхи  усунення і подолання колізій у праві. 

74. Поняття і способи тлумачення правових норм. 

75. Види тлумачення правових норм за обсягом. 

76. Види тлумачення правових норм за суб’єктами. 

77. Акти тлумачення права: поняття, особливості, види. 

78. Поняття юридичної техніки. Специфіка законодавчої і правозастосовчої 

техніки. 

79. Поняття правового регулювання і правового впливу. 

80. Механізм і стадії правового регулювання. 

81. Поняття і типологія правомірної поведінки. 

82. Поняття і структура правосвідомості. 

83. Функції і види правосвідомості. 

84. Поняття, елементи, функції правової культури. 

85. Правове виховання: поняття, форми, методи. 

86. Аспекти поняття і принципи законності. 

87. Гарантії законності: поняття і види. 

88. Правопорядок: риси, зміст, функції. 

89. Правовий нігілізм: причини виникнення і шляхи подолання. 

90. Ознаки і юридичний склад правопорушення. 

91. Види правопорушень. 

92. Поняття, ознаки і підстави юридичної відповідальності. 

93. Мета, функції і принципи юридичної відповідальності. 

94. Види юридичної відповідальності. 

95. Класифікація основних правових систем сучасності. 

96. Характеристика романо-германської правової системи. 

97. Характеристика англо-американської правової системи. 

98. Мусульманська правова система. 

99. Соціалістична правова система. 

100. Далекосхідна правова сім’я. 

101. Сім’я звичаєвого права. 

102. Проблема визначення типологічної приналежності правової системи 

України. 

103. Правовий статус особи: поняття, структура, види. 

104. Класифікація прав і свобод особи. 

105. Загальна характеристика прав і свобод громадян України.  

 

Перелік питань, що пропонуються для підготовки  

до модулю «Цивільне право»: 

Загальна частина. 

1. Поняття, предмет та метод цивільного права. 

2. Поняття, структура та класифікація цивільних правовідносин. 



 

 

  

3. Фізична особа як суб'єкт цивільного права. Правоздатність та дієздатність 

фізичної особи. 

4. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання особи 

недієздатною. 

5. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення померлою. 

6. Поняття та ознаки юридичної особи. Правосуб’єктність юридичної особи. 

7. Організаційно-правові форми юридичних осіб. 

8. Поняття та види об'єктів цивільних правовідносин. Речі як об’єкти цивільних 

правовідносин. 

9. Поняття та основні ознаки цінних паперів як об'єктів цивільних правовідносин. 

Їх класифікація. 

10.Особисті немайнові права. Їх особливості як об'єктів цивільних правовідносин. 

11.Поняття правочину та його ознаки. Підстави дійсності та недійсності 

правочину. 

12.Поняття та класифікація (види) правочинів. 

13.Форма правочину. Способи волевиявлення. 

14.Недійсні правочини: види та характеристика. 

15.Поняття та види представництва. Повноваження учасників відносин 

представництва. 

16.Загальна правова регламентація довіреності. 

17.Захист цивільних прав. Способи та суб’єкти захисту. 

18.Строки (терміни). Порядок обчислення строків. 

19.Позовна давність та її строки. Зупинення та переривання перебігу строку. 

20.Право власності: поняття та зміст. Форми права власності в Україні 

21.Підстави (способи) виникнення припинення права власності. 

22.Підстави (способи) припинення права власності. 

23.Спільна власність: поняття, види та зміст. 

24.Речові права на чуже майно: загальна характеристика. 

25.Загальні та спеціальні способи захисту права власності та інших речових прав. 

26.Віндикація майна від добросовісного набувача 

27.Цивільно-правовий договір: поняття, класифікація та зміст договору. 

28.Порядок укладання договору (оферта, акцепт). Наслідки несвоєчасного 

акцепту. 

29.Поняття, зміст та класифікація цивільно-правових зобов’язань. 

30.Виконання зобов’язання, його принципи та суб’єкти. 

31.Способи забезпечення виконання зобов'язань. 

32.Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. 

33.Поняття, види і функції цивільно-правової відповідальності. 

34.Гарантія, порука, притримання як способи забезпечення виконання 

зобов'язань. 

35.Спадкування за законом. Черги спадкоємців. Обов’язкова частка у спадщині. 

36.Спадкування за заповітом. Форма та види заповіту. Заповідальний відказ. 

37.Здійснення права на спадкування. Прийняття спадщини. 

38.Поняття, види та правове регулювання права інтелектуальної власності. 

39.Поняття авторського права, об'єкти, суб'єкти, зміст авторських відносин. 

40.Поняття права промислової власності, об'єкти правової охорони. 

Особлива частина. 



 

 

  

1. Поняття, істотні умови, зміст та значення договору купівлі-продажу. 

2. Договір купівлі-продажу у роздрібній торгівлі. Права і обов’язки сторін. Захист 

прав споживачів. 

3. Договір міни. 

4. Договір дарування. 

5. Загальна характеристика договору поставки. Особливості поставки продукції 

для державних потреб. 

6. Поняття та загальна характеристика договору на постачання енергетичними та 

іншими ресурсами через приєднану мережу. 

7. Порівняльна характеристика договорів ренти та довічного утримання (догляду). 

8. Найм як підстава виникнення зобов'язань. Види найму залежно від 

особливостей його об'єкту. 

9. Договір оренди державного та комунального майна. 

10.Загальна характеристика договорів майнового найму (оренди). 

11.Найм (оренда) земельної ділянки. 

12.Договір прокату. 

13.Договір лізингу. 

14.Безоплатне користування майном (позичка). 

15.Найм (оренда) житла, його договірне оформлення. Права та обов’язки сторін. 

16.Загальна характеристика підрядних договорів. Права та обов’язки, 

відповідальність сторін за договором підряду. 

17.Договір будівельного підряду. Права та обов’язки сторін. Відповідальність 

підрядника. 

18.Порядок укладення та виконання договору будівельного підряду. Здача 

об`єктів в експлуатацію. 

19.Підряд на проектні та пошукові роботи. 

20.Характеристика договорів на передачу об'єктів інтелектуальної власності. 

Ліцензійний договір. Договір комерційної концесії. 

21.Зміст, укладення і оформлення договорів перевезення вантажу, пасажирів та 

багажу. 

22.Договір чартеру (фрахтування) у повітряних та морських перевезеннях. 

23.Загальна характеристика договору зберігання. Спеціальні види зберігання. 

24.Поняття, види і форми страхування. Договір страхування. Страхові виплати: 

підстави, порядок. 

25.Порівняльна характеристика договорів доручення і комісії. 

26.Договір позики. Кредитний договір. Суб’єкти кредитування. 

27.Договір фінансування під уступку грошової вимоги (факторинг). 

28.Договір банківського вкладу: поняття, види, сторони, предмет, форма та зміст. 

29.Банківські рахунки: поняття, види. Договір банківського рахунку. 

30. Здійснення розрахунків та види безготівкових розрахунків (документів) 

31. Договір простого товариства. Договори про спільну діяльність, не пов’язану зі 

створенням юридичної особи. 

32.Поняття та види недоговірних зобов’язань. Порівняння договірних та 

недоговірних зобов’язань 

33.Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. Правове 

регулювання конкурсу та лотереї. 



 

 

  

34.Поняття деліктного зобов’язання. Відповідальність за шкоду, заподіяну 

незаконними діями (рішеннями) посадових осіб та органами держави. 

35.Способи та обсяг відшкодування шкоди майну. Відповідальність за шкоду, 

завдану джерелом підвищеної небезпеки. 

36.Відповідальність за шкоду, завдану неповнолітніми і недієздатними особами. 

37.Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров`я або 

смертю. 

38.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави. 

39.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. 

40.Поняття, зміст та підстави відшкодування моральної шкоди. 

 

Перелік питань, що пропонуються для підготовки  

до модулю «Кримінальне право України»: 

1. Поняття, предмет, завдання та принципи кримінального права. 

2. Система кримінального права. 

3. Наука кримінального права. 

4. Поняття, структура закону про кримінальну відповідальність. 

5. Поняття кримінальної відповідальності. 

6. Підстави кримінальної відповідальності. 

7. Поняття злочину та його ознаки. 

8. Поняття та значення складу злочину. 

9. Кваліфікація злочинів. 

10. Поняття об’єкта злочину. Предмет злочину. 

11. Поняття та значення об’єктивної сторони злочину. 

12. Поняття і види суб’єктів злочинів. 

13. Поняття та значення суб’єктивної сторони злочину. 

14. Поняття та види стадій злочину. 

15. Поняття закінченого злочину. 

16. Незакінчений злочин та його види. 

17. Поняття та ознаки співучасті. Форми співучасті. 

18. Види співучасників. 

19. Причетність до злочину та її види. 

20. Поняття та загальна характеристика множинності злочинів. 

21. Поняття та види одиничного злочину. 

22. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння. 

23. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності. 

24. Поняття покарання. Мета покарання. 

25. Система покарань. 

26. Принципи та загальні засади призначення покарання. 

27. Поняття звільнення від покарання та його види. 

28. Поняття судимості. Погашення судимості, зняття судимості. 

29. Примусові заходи медичного характеру. Примусове лікування. 

30. Види покарань, які застосовуються до неповнолітнього, та особливості їх 

призначення. 

31. Поняття та система Особливої частини кримінального права. 

32. Наукові основи кваліфікації злочинів. 



 

 

  

33. Поняття та загальна характеристика злочинів проти основ національної 

безпеки України. 

34. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або 

на захоплення державної влади (ст. 109 КК). Аналіз складу злочину. 

35. Державна зрада (ст. 111). Відмінність від шпигунства (ст. 114 КК). 

36. Посягання на державного чи громадського діяча (ст. 112 КК). 

37. Диверсія (ст. 113). 

38. Поняття та види злочинів проти життя.  

39. Умисне вбивство (ст. 115 КК). Аналіз складу злочину. 

40. Види умисного вбивства за пом’якшуючих обставин (ст. 116-118 КК). 

41. Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК). Відмінність умисного тяжкого 

тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, від умисного 

вбивства. 

42. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК). Умисне легке 

тілесне ушкодження (ст. 125). 

43. Залишення в небезпеці (ст. 135 КК). Відмінність від ненадання допомоги особі, 

яка перебуває в небезпечному для життя стані (ст. 136 КК). 

44. Ненадання допомоги хворому медичним працівником (ст. 139 КК). Неналежне 

виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником 

(ст. 140 КК). 

45. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК). Відмінність 

від захоплення заручників (ст. 147 КК). 

46. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини (ст. 149 КК). 

47. Поняття та види злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості 

особи. 

48. Зґвалтування (ст. 152 КК). Відмінність від насильницького задоволення 

статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153 КК). 

49. Примушування до вступу в статевий зв’язок (ст. 154 КК). 

50. Загальна характеристика злочинів проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина. 

51. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у 

референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності 

офіційного спостерігача (ст. 157 КК). 

52. Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи 

фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів 

Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру 

виборців (ст. 158 КК). 

53. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст. 164 КК). Ухилення від 

сплати коштів на утримання непрацездатних батьків (ст. 165 КК). 

54. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, 

громадських організацій (ст. 170 КК). Перешкоджання законній професійній 

діяльності журналістів (ст. 171 КК). 

55. Грубе порушення законодавства про працю (ст. 172 КК). Грубе порушення 

угоди про працю (ст. 173 КК). 

56. Загальна характеристика, види злочинів проти власності. 

57. Крадіжка (ст. 185 КК). Відмінність крадіжки від грабежу (ст. 186 КК) та 

розбою (ст. 187 КК). 



 

 

  

58. Шахрайство (ст. 190 КК). Відмінність від заподіяння майнової шкоди шляхом 

обману або зловживання довірою. 

59. Умисне знищення або пошкодження майна (ст. 194 КК). Відмінність від 

необережного знищення або пошкодження майна (ст. 196 КК). 

60. Загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності. 

61. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в 

Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених 

грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного 

збору чи голографічних елементів (ст. 199 КК). 

62. Контрабанда (ст. 201 КК). Аналіз складу злочину. 

63. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК). 

64. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (ст. 212 КК). 

65. Розголошення комерційної або банківської таємниці (ст. 232 КК). 

66. Загальна характеристика та види злочинів проти довкілля. 

67. Кримінально-правова характеристика складів злочинів, що посягають на 

встановлений порядок використання землі, її надр (статті 239, 240, 254 КК). 

68. Аналіз складів злочинів, пов’язаних із створенням злочинних об’єднань, 

участю у них, та у злочинах, що вчинюються ними. 

69. Аналіз складів злочину, передбаченого ст. 257 (Бандитизм). 

70. Кримінально-правова характеристика терористичного акту (ст. 258 КК). 

71. Кримінально-правова характеристика складів злочинів, пов’язаних із 

незаконним поводженням зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими 

речовинами чи радіоактивними матеріалами (статті 262, 263, 264, 265 КК). 

72. Кримінально-правова характеристика складів злочинів пов’язаних із  

порушенням правил, що забезпечують громадську безпеку (статті 267, 268, 269, 

270 КК). 

73. Загальна характеристика злочинів проти безпеки виробництва. 

74. Загальна характеристика злочинів проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту. 

75. Аналіз складу злочину „Хуліганство” (ст. 296). Відмежування хуліганства від 

злочинів, що посягають на здоров’я особи. 

76. Загальна характеристика злочинів проти  моральності. 

77. Кримінально-правова характеристика складів злочинів, що посягають на 

громадський порядок (статті 293, 294, 295, 296 КК). 

78. Загальна характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти 

здоров’я населення. 

79. Аналіз юридичного складу злочину, передбаченого ст. 307 (Незаконне 

виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи 

збут наркотичних засобів, прекурсорів або їх аналогів), відмежування від ст. 309 

КК. 

80. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері охорони державної 

таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та 

мобілізації. 

81. Кримінально-правова характеристика злочинів проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. 



 

 

  

82. Загальна характеристика злочинів у сфері використання ЕОМ (комп’ютерів), 

систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. 

83. Загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

84. Особливості суб’єкта злочинів у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

85. Аналіз складу злочину „Зловживання владою або службовим  становищем” (ст. 

364 КК), відмінність від „Перевищення влади або службових повноважень 

працівником правоохоронного органу” (ст. 365 КК). 

86. Загальна характеристика злочинів проти правосуддя. 

87. Види злочинів, пов’язаних з ухиленям від покарання (ст. ст. 389, 390 КК). 

88. Поняття військового злочину (ст. 401 КК).  

89. Загальна характеристика злочинів проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку. 

90. Аналіз юридичних складів злочину, передбачених ст. 436 КК (Пропаганда 

війни) та ст. 437 КК (Найманство). 

 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів 

Оволодіння системою знань, що відповідають вимогам освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030401 

«Правознавство» передбачає, що вступники повинні мати диплом молодшого 

бакалавра із зазначеного напряму; вільно володіти державною мовою, мати 

здібності до оволодіння знаннями та навичками в галузі фундаментальних та 

професійно-орієнтованих юридичних дисциплін. 

Фахове випробування вступників сприяє виявленню здібностей у майбутніх 

фахівців у галузі юриспруденції. У процесі його проведення абітурієнти повинні 

показати навики та вміння досліджувати правові явища та процеси, що необхідно 

для чіткого визначення індивідуальних орієнтирів застосування власних 

здібностей та реалізації набутого професійного потенціалу в умовах ринкової 

системи. 

 

Встановлені критерії оцінювання достатності знань студентів при вступі на 

навчання для отримання ОКР «бакалавр» є такими: 

 Критерії оцінювання 

90 – 100 

«Відмінно» 

Оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких навчальний матеріал 

відтворюється в повному обсязі, відповідь правильна, обґрунтована, 

логічна, містить аналіз і систематизацію, зроблені аргументовані 

висновки. Студент показує при цьому глибоке оволодіння лекційним 

матеріалом, здатний висловити власне ставлення до альтернативних 

міркувань з конкретної проблеми, проявляє вміння самостійно та 

аргументовано викладати матеріал. 

75 – 89 

«Добре» 

Оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких відтворюється 

значна частина навчального матеріалу. Студент виявляє знання і 

розуміння основних положень з навчальних дисциплін, певною мірою 

може аналізувати матеріал, порівнювати та робити висновки. Студент  

питання висвітлює повно, висвітлення їх завершене висновками, 

виявлене уміння аналізувати факти й події, а також виконувати 

навчальні завдання. У відповідях допущені несуттєві помилки, може 



 

 

  

мати місце недостатня аргументованість при викладенні матеріалу, 

нечітко виражене ставлення студента до фактів. 

60 – 74 

«Задовільно» 

Оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких відтворюються 

основні положення навчального матеріалу на рівні запам'ятовування 

без достатнього розуміння; студент у цілому оволодів суттю питань з 

даної теми, виявляє знання лекційного матеріалу, навчальної 

літератури, намагається аналізувати факти й події, робити висновки. 

Але дає неповні відповіді на запитання, припускається грубих помилок 

при висвітленні теоретичного матеріалу. 

1 – 59 

«Незадовільно» 

Оцінюється завдання, що не виконане, або містить відповіді на рівні 

елементарного відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів, 

фрагментів навчального матеріалу. Студент виявив неспроможність 

висвітлити питання чи питання висвітлені неправильно, безсистемно, з 

грубими помилками, відсутні розуміння основної суті питань, 

висновки, узагальнення. У відповідях припущені суттєві помилки. 

 

Рекомендована література для підготовки до вступних іспитів 

 «Теорія держави і права» 

1. Алексеев С.С. Теория права. – М., 2004.  

2. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник. – М., 2010. 

3. Загальна теорія держави і права / За ред. В.В. Копєйчикова. – К., 2002. 

4. Загальна теорія держави і права / За ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. 

Петришина. – Х.: Право. – 2012. 

5. Общая теория государства и права. Академический курс. В 2-х т. Под ред. М.Н. 

Марченко. – М., 2011. 

6. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. Навч. посібник. – Вид. 

5. – К.: Атіка, 2011. 
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