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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

  Мета вступного іспиту полягає у визначенні рівня знань вступників 

щодо основних фундаментальних та галузевих юридичних дисциплін та методики 

викладання правознавства, а також з‘ясуванні їх спроможності самостійно 

працювати за юридичною спеціальністю відповідно до освітньо-кваліфікаційної 

характеристики бакалавра чи спеціаліста з права. Вступний іспит має 

комплексний, синтетичний характер та орієнтований на виявлення знань, умінь і 

навичок вступників як фахівців відповідного рівня.  

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 

засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати 

базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння 

знаннями, уміннями і навичками в галузі фундаментальних та галузевих 

правових наук.  

До складання вступного іспиту допускаються особи, котрі одержали 

базову вищу освіту, здобули відповідні знання із загальних гуманітарних, 

фундаментальних та професійно орієнтованих юридичних дисциплін відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 

«Правознавство».  

  

  2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА 

ВСТУПНОМУ ФАХОВОМУ ВИПРОБУВАННІ 

(ТІЛЬКИ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ) 

    

 

За шкалою 

універси-

тету 
 

 

 

Визначення 
 

 

             Характеристика відповідей абітурієнта 

 

на питання  

теоретичного змісту 

              на питання 

практичного                    

змісту 

 

100-123 

бали 
Низький 

Абітурієнт не усвідомлює 

змісту питання білету, тому 

його відповідь не має 

безпосереднього відношення 

до поставленого   питання.   

Наявна   повна   відсутність 

уміння міркувати. 

 

Обсяг розв‘язаних 

задач < 50%. У 

абітурієнта 

відсутня 

просторова уява, 

необхідна для 

розв‘язування 

задачі.  

124-149 

балів 
Задовільний 

Відповіді на питання білету 

носять фрагментарний 

характер, характеризуються 

відтворенням знань на рівні 

запам'ятовування. Абітурієнт 

поверхово володіє умінням 

міркувати, його відповіді 

Обсяг розв‘язаних 

задач 50-75%. 

Абітурієнт погано 

володіє графічними 

засобами 

відтворення 

просторових 



супроводжуються 

другорядними міркуваннями, 

які  інколи не мають 

безпосереднього відношення 

до змісту запитання. 

властивостей 

предметів на 

площині. 

150-174 

балів 
Достатній 

У відповідях на питання 

білету допускаються деякі 

неточності або помилки 

непринципового характеру. 

Абітурієнт    демонструє     

розуміння     навчального 

матеріалу на рівні   аналізу   

властивостей.   Помітне 

прагнення абітурієнта логічно 

розмірковувати при відповіді 

на питання білета. 

Обсяг    Обсяг розв‘язаних 

задач > 75%. 

Результат 

розв‘язування задачі 

містить окремі 

неточності і 

незначні помилки. 

175-200 

балів 
Високий 

Абітурієнт дає повну і   

розгорнуту відповідь на 

питання білету. Його відповіді 

свідчать про розуміння 

навчального      матеріалу      

на      рівні      аналізу 

закономірностей,    

характеризуються   логічністю    

і послідовністю суджень, без 

включення випадкових і 

випадання істотних з них. 

              Обсяг правильно 

розв‘язаних задач = 

100 %. Кожна 

розв‘язана задача 

супроводжується 

ґрунтовним 

поясненням. 

Абітурієнт без 

помилок відтворює 

просторові 

властивості 

предметів на 

площині.  
   

  Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів 

предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал 

оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення 

членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали вступного 

фахового випробування виголошуються головою предметної комісії усім 

абітурієнтам, хто приймав участь у випробуванні після закінчення іспиту. 

 

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ.  

Теорія держави і права 

Особливості процесу виникнення держави у різних народів (причини, 

типологія). Основні історичні етапи і тенденції виникнення нових держав в 

сучасну епоху. Багатоманітність підходів до визначення поняття держава 

(порівняльний аналіз). Критичний аналіз концепцій держави соціально-

демократичної орієнтації. Порівняльний правовий аналіз місця держави в 

політичній системі демократичного й тоталітарного суспільства. Тенденції 

розвитку політичної системи України. Форми правління рабовласницьких і 



феодальних держав (причини і тенденції еволюції). Взаємозв‘язок державного 

режиму і форми правління держави. Особливості феодального устрою окремих 

держав (Росія, США). Проблеми статусу контрольно-наглядових органів 

держави як окремої гілки. Принцип розподілу влади: дискусійні питання 

конституційної моделі України. Функції держави демократичної та тоталітарної 

(порівняльний аналіз). Співвідношення функцій держави та органів держави. 

Міжнародно-правове регулювання правового статусу особи. Право як міра 

свободи та відповідальності особи. Проблема правових меж прав людини. 

Елітарна теорія держави В. Каретто. Концепція фашистської держави. 

Концепція держави диктатури пролетаріату. Держава загального благоденства і 

соціальна держава; ґенеза понять. 

Характеристика основних типів права. Історичний розвиток форм права. 

Звичаєве право з позиції юридичної етнології і юридичної антропології. 

Суперечливі питання визначення права. Право і закон. Шляхи утворення і 

подальшого розвитку нових галузей права. Співвідношення норми права і 

тексту нормативного акту. Види правових норм. Співвідношення соціальних і 

правових норм у процесі регулювання суспільних відносин. Нетипові правові 

приписи. Особливості релігійних норм у сучасному світі. Правовий нігілізм: 

поняття, структура, види. Форми та методи правового виховання юристів. 

Правовий ідеалізм: поняття, негативні наслідки. Приватне право України. 

Публічне право України. Співвідношення національного і міжнародного 

законодавства. Особливості кодифікації законодавства на сучасному етапі 

розвитку України. Кодифікаційна структура українського законодавства. 

Законодавча техніка: поняття та принципи. Особливості прийняття законів в 

Україні. Дія права в процесі нормоутворення. Юридичні колізії та засоби їх 

вирішення. Проблеми пільг і заохочень у праві. Проблема законних інтересів. 

Статус людини і громадянина в Конституції Україні. Особливості 

правовідносин з участю правоохоронних органів. Співвідношення 

деліктоздатності та делікту. Поняття суб‘єкта права та суб‘єкта правовідносин. 

Правопорядок як мета і результат правового регулювання суспільних відносин. 

Соціально-політичне значення правового регулювання. Проблеми ефективності 

правового регулювання в Україні. Позитивна і негативна юридична 

відповідальність. Суб‘єктивна сторона правопорушення. Законність і 

демократія. Правозахисні організації та законність. Правова система України та 

перспективи її розвитку. Історія зародження і розвитку права Європейського 

Союзу. Проблеми взаємозв‘язку правової системи і культури.  

Уніфікація законодавства та правових систем. Форми уніфікації парових 

норм. 

 

Конституційне право України 

Значення конституційного права для політико-правового розвитку 

держави. Поняття предмету конституційного права в конституційній доктрині 

України й інших країн. Конституційний закон в Україні як джерело  

конституційного права. Українські вчені-конституціоналісти.  



Зміна методологічної парадигми в науці конституційного права незалежної 

України. 

Історико-культурні та філософсько-ідеологічні передумови виникнення 

конституції як основного закону держави. 

Питання розподілу влад в проектах політичних реформ України. 

Історико-культурні та соціально-політичні передумови Конституції 

Пилипа Орлика 1710 р. Конституційні акти Карпатської України (1939 р.) 

Конституція як джерело конституційного права України.  

Український конституціоналізм: становлення та сучасні проблеми. 

Конституційна реформа в Україні. 

Поняття громадянського суспільства та держава: конституційне 

регулювання їх взаємин в Україні. Політико-правові та морально-ідеологічні 

конституційні засади формування громадянського суспільства в Україні. 

Конституційно-правовий статус в Україні засобів масової інформації. 

Ідеологія українського державотворення та її роль в розбудові національної 

держави в Україні. Принцип культурно-національної автономії в 

конституційному праві України. Україна – соборна держава. 

Політико-правовий огляд становлення та розвитку інституту громадянства 

в Україні. Органи, які приймають рішення з питань громадянства. 

Міжнародні стандарти прав людини та їх відображення в Конституції 

України. Механізм захисту конституційних прав, свобод громадян України. 

Захист прав громадян України в Європейському суді з прав людини. 

Державна територія України (поняття, основні етапи формування, 

державна і українська етнічна територія). Конституційно правовий статус 

державного кордону України. Особливості політико-правового статусу міста 

Києва. Спеціальний статус міста Севастополя. 

Фактори, які впливають на формування системи державних органів. 

Питання двопалатного парламенту в Україні: аргументи за і проти. 

Виборча система України та особливості її застосування під час виборів 

народних депутатів. 

Призначення та проведення виборів. Порядок організації та проведення 

всеукраїнських референдумів. Конституційний статус державного органу в 

Україні. 

Соціальне призначення і політична роль Президента України в сучасний 

період. Вибори Президента України. 

Правова природа, компетенція, порядок формування уряду. Система 

органів державної виконавчої влади. Адміністративна реформа в сучасній 

Україні. Система і статус місцевих органів виконавчої влади. Конституційний 

контроль в сфері органів виконавчої влади. 

Конституційний Суд України: статус, порядок формування, компетенція. 

Система судової влади в Україні. Верховний суд України: конституційно-

правовий статус. Судовий контроль як функція судової влади. 

Система органів місцевого самоврядування та їх статус. Європейська 

хартія про місцеве самоврядування. Роль органів місцевого самоврядування в 

забезпеченні прав громадян. Правові аспекти взаємодії органів виконавчої 



влади та органів місцевого самоврядування. Концепція місцевого 

самоврядування в Україні та зарубіжних країнах  континентального типу: 

порівняльний аналіз. 

Адміністративне право України 

Сутність та особливості методу правового регулювання адміністративного 

права. Сучасне визначення предмета адміністративного права.  Принципи 

адміністративного права. Зростання ролі адміністративно-правових норм у 

регулюванні управлінських відносин. Види адміністративно-правових норм. 

Форми систематизації адміністративного законодавства. Кодифікація як 

провідна форма систематизації адміністративного законодавства. Форми 

реалізації адміністративно-правових норм. Поняття та види адміністративно-

правових відносин. Поняття та види суб'єктів адміністративного права. 

Структурна побудова системи органів виконавчої влади. Склад та 

повноваження Кабінету Міністрів України. Міністерство як провідний орган в 

системі центральних органів виконавчої влади. Центральні органи виконавчої 

влади зі спеціальним статусом. Загальна характеристика змісту і форм 

діяльності органів виконавчої влади. Концепція адміністративної реформи в 

сучасній Україні. 

Основні принципи державної служби. Право  громадян на звернення в 

державного управління. Підстави припинення державної служби. Поняття та 

перелік адміністративних стягнень. Типи посад в органах державної влади. 

Адміністративна відповідальність юридичних осіб. Види методів 

державного управління. Система засобів забезпечення законності у державному 

управлінні, Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади. 

Правове регулювання проходження державної служби. Основні завдання 

адміністративної реформи в Україні. Адміністративна реформа в Україні та 

шляхи її реалізації. Правові форми державного управління. Правове 

регулювання атестації державних службовців. Система адміністративного 

права.  

Поняття адміністративного процесу. Види юрисдикційних 

адміністративних проваджень. Неюрисдикційні адміністративні провадження. 

Принципи адміністративного процесу. Поняття та структура адміністративних 

проваджень. Підстави припинення державної служби. Структура 

адміністративно-правової норми. Управління державною службою. 

Співвідношення державного управління і виконавчої влади. Розвиток 

законодавства про державну службу. Система адміністративних судів в Україні. 

Реформування державної служби в Україні. Законодавче регулювання 

адміністративної відповідальності. Поняття та види правових актів управління. 

Стан законодавчого регулювання адміністративної реформи. Співвідношення 

адміністративного права з іншими галузями права. Провадження за скаргами 

громадян. Порядок прийняття та чинність правових актів управління. Дія 

адміністративно-правових норм. 

Адміністративний договір  як самостійна правова форма державного 

управління. 

 



Цивільне право України 

Поняття приватного права. Дуалізм приватного права. Приватне право та 

його співвідношення з цивільним. Цивільне право як галузь національного 

права. Предмет цивільного права України. Метод цивільно-правового 

регулювання. Сутність методу юридичної рівності сторін. Диспозитивність та 

імперативність як методи в цивільному праві України. Принципи (загальні 

засади) цивільного права. Система цивільного права України. Джерела 

цивільного права України. Система цивільного законодавства. Звичаї в 

цивільному праві України. Аналогія цивільного закону. Аналогія цивільного 

права. Структура цивільного правовідношення. Суб‗єкти цивільного права. 

Поняття цивільної правосуб‗єктності. Цивільна правоздатність та дієздатність. 

Особливості держави як суб‗єкта цивільного права. Суб'єктивне цивільне право 

і суб'єктивний цивільний обов'язок. Види цивільних правовідносин. Поняття і 

класифікація юридичних фактів у цивільному праві. Поняття цивільної 

правосуб‗єктності фізичної особи. Цивільна правоздатність фізичної особи та її 

принципи. Поняття і види цивільної дієздатності фізичної особи. Ознаки 

індивідуалізації фізичної особи в цивільному обороті. Підстави та юридичні 

наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення 

померлою. Правоздатність фізичної особи у сфері підприємницької діяльності. 

Поняття та ознаки  юридичної особи  в цивільному праві. Засоби 

індивідуалізації юридичної особи. Теорії юридичної особи в цивілістичній 

науці. Немайнові права юридичної особи. Найменування  юридичної особи. 

Право юридичної особи на комерційне найменування (фірму). Правоздатність 

юридичної особи. Зміст загальної та спеціальної правоздатності юридичної 

особи. Види органів юридичної особи. Види юридичних осіб. Види 

підприємницьких товариств. Види господарських об‗єднань, що мають статус 

юридичної особи: асоціації, корпорації, консорціуми, концерни. Способи 

створення юридичних осіб. Державна реєстрація юридичних осіб. Органи, що 

здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб. Порядок державної 

реєстрації юридичних осіб – суб‗єктів підприємницької діяльності. Реєстрація 

некомерційних юридичних осіб. Установчі документи юридичної особи. Філії 

та представництва юридичної особи. Припинення юридичної особи. Ліквідація 

як підстава припинення юридичної особи. Види реорганізації юридичної особи. 

Види об‗єктів цивільних прав. Нематеріальні  блага як об‗єкти цивільних 

прав. Інформація як об‗єкт цивільних прав. Майнові блага як об‗єкти цивільних 

прав. Нерухомі речі як об‗єкти цивільних прав.  

Поняття суб‘єктивних цивільних прав. Принципи здійснення цивільних 

прав. Поняття суб‗єктивних цивільних обов‗язків. Принципи виконання 

цивільних обов‗язків. Підстави звільнення особи від виконання цивільного 

обов‗язку. Поняття цивільно-правового захисту. Захист цивільних прав та 

цивільних інтересів. Способи захисту цивільних прав. Форми захисту 

цивільних прав. Самозахист цивільних прав. Поняття зловживання цивільним 

правом та його наслідки.  

Поняття і суб‘єкти  представництва. Види представництва Юридичні 

наслідки дій представника. Обмеження щодо можливості здійснення 



представництва в суді. Добровільне представництво та його особливості. 

Поняття комерційного представництва. Повноваження представника. 

Перевищення повноважень представника та його юридичні наслідки.  

Представництво без повноважень. Передоручення представником повноважень. 

Представництво за довіреністю. Поняття і види довіреностей.  Вимоги до 

довіреностей. Підстави припинення довіреності.  

Поняття та підстави виникнення опіки та піклування. Вимоги до особи 

опікуна та піклувальника. Повноваження опікунів та піклувальників та 

обмеження їхніх повноважень. Помічник особи, яка за станом здоров‗я не може 

самостійно здійснювати свої права та виконувати обов‗язки 

Поняття і види строків і термінів у цивільному праві. Правила 

обчислення строків і термінів. Початок перебігу строку. Правила визначення 

закінчення строку. Порядок вчинення дій в останній день строку. Поняття та 

значення строку позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не 

поширюється. Види строків позовної давності. Перебіг строку позовної 

давності. Зупинення строків позовної давності. Переривання строків позовної 

давності. Порядок застосування строку позовної давності судом.  

Поняття та ознаки правочину у цивільному праві України. Ознаки 

правочину. Співвідношення понять ―правочин‖, ―угода‖ ―договір‖. 

Класифікація правочинів. Умови дійсності правочинів. Форма правочину. 

Вимоги щодо форми правочину. Правові наслідки  недотримання форми 

правочину. Воля учасника правочину та її юридичне значення. Вимоги до 

правочинів, що вчиняються батьками (усиновлювачами) в інтересах їхніх 

малолітніх, неповнолітніх та непрацездатних дітей. Тлумачення змісту 

правочину. Поняття недійсності правочину. Види недійсних правочинів. 

Правові наслідки недійсності правочину.  

Поняття цивільно-правової відповідальності та її особливості порівняно з 

іншими видами цивільно-правової відповідальності. Функції цивільно-правової 

відповідальності. Принципи цивільно-правової відповідальності. Підстави 

виникнення відповідальності в цивільному праві. Умови цивільно-правової 

відповідальності. Поняття і види шкоди в цивільному праві. Теорії причинного 

зв'язку. Поняття вини в цивільному праві та її особливості. Випадки цивільно-

правової відповідальності незалежного від вини. Підстави звільнення боржника 

від відповідальності. Види цивільно-правової відповідальності. Поняття і види 

регресних вимог. Цивільно-правові санкції. Значення терміна "санкція" в 

цивільному праві. Обставини, що впливають на обсяг цивільно-правової 

відповідальності.  

Поняття і система речового права. Поняття права власності як правового 

інституту (право власності в об'єктивному значенні), його структура. Форми 

власності та їх класифікація за законодавством України. Поняття права 

власності як суб'єктивного цивільного права.  Суб‘єкти права власності. Зміст 

суб'єктивного права власності. Підстави виникнення права власності та їх 

класифікація. Підстави припинення права власності. Поняття довірчої 

власності. Поняття і види права спільної власності.  



Об‘єкти права виключної власності Українського народу. Об'єкти права 

загальнодержавної власності. Об'єкти права комунальної власності. 

Система способів захисту права власності в цивільному праві.  

Поняття і види обмежених речових прав (прав на чуже майно ( речі). 

Теорії володіння і види володіння в цивільному праві. Суб‘єкти володіння. 

Права фактичного володільця майном. Підстави припинення права володіння. 

Поняття, види та особливості сервітутів. Право користування чужою 

земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис). Право 

користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій).  

Поняття і система права інтелектуальної власності. Об‘єкти права 

інтелектуальної власності та їх види. Суб‘єкти права інтелектуальної власності. 

Сутність суб‘єктивних прав інтелектуальної власності.  Особисті немайнові 

права інтелектуальної власності. Майнові права інтелектуальної власності.  

Цивільно-правові засоби захисту права інтелектуальної власності.  Загальні та 

спеціальні способи захисту права інтелектуальної власності.  

Поняття і система зобов‘язального права. Види зобов‘язань. Елементи 

зобов‘язання. Юридичний та матеріальний об‘єкти зобов‘язання. Предмет 

зобов‘язання. Сторони у зобов‘язанні. Зміна осіб у зобов‘язанні. Множина осіб 

у зобов'язаннях. Умови виникнення регресного зобов‘язання. Підстави 

припинення зобов‘язань. 

Принципи виконання зобов'язання. Загальні умови виконання 

зобов‘язання. Предмет виконання зобов'язання. Суб'єкт виконання 

зобов'язання. Строки виконання зобов'язання. Місце виконання зобов'язання.  

Спосіб виконання. Зустрічне виконання зобов‘язання. Виконання грошового 

зобов'язання. Черговість погашення вимог за грошовим зобов‘язанням. Правові 

наслідки порушення зобов‘язання. Відшкодування збитків та сплата неустойки.  

Види способів забезпечення зобов‘язань. Форма правочину щодо 

забезпечення виконання зобов'язання. Поняття, форми та види неустойки. 

Поняття та умови застосування завдатку. Притримання як спосіб забезпечення 

зобов‘язань. Порука і гарантія та підстави їх застосування. Поняття, види  та 

підстави виникнення застави  

Поняття договору та його значення в цивільному обороті. Принципи 

цивільно-правового договору. Сутність принципу свободи договору. 

Класифікація цивільно-правових договорів. Зміст договору. Істотні, звичайні та 

випадкові умови договору. Тлумачення умов договору. Стадії укладення 

договору. Момент укладення договору.  

 

Кримінальне право  

Кримінальне право як галузь права. Предмет регулювання кримінального 

права. Метод правого регулювання. Принципи кримінального права. Структура 

кримінального права. Поняття закону про кримінальну відповідальність та його 

структура. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. Чинність 

закону про кримінальну відповідальність у просторі. Чинність закону про 

кримінальну відповідальність щодо кола осіб. 



Поняття кримінальної відповідальності. Форми реалізації кримінальної 

відповідальності. Поняття злочину. Ознаки злочину. Класифікація злочинів. 

Поняття і значення складу злочину. Структура складу злочину. Види складів 

злочину. Класифікація складів злочину за ступенем суспільної небезпеки. 

Класифікація складів злочину за особливостями законодавчої конструкції. 

Елементи складу злочину. Кваліфікація злочинів. Поняття і види об‘єкта 

злочину. Юридичне значення об‘єкту злочину. Предмет злочину.  

Поняття об'єктивної сторони складу злочину. Поняття і види суб‘єктів 

злочину. Поняття неосудності та її критерії. Поняття і значення суб‘єктивної 

сторони складу злочину. Умисел та його види. Інтелектуальні та вольові ознаки 

прямого та непрямого умислу. Мотив та мета злочину. Помилка, її види та 

кримінально правове значення.  

Поняття та види стадій вчинення злочину. Добровільна відмова від 

вчинення злочину. Поняття й ознаки співучасті. Види і форми співучасті в 

злочинів. Співучасть у злочинних із спеціальним суб‘єктом. Провокація 

злочину. ―Ексцес‖ виконавця. Причетність до злочину. 

Поняття множинності злочину та її правові наслідки. Поняття і види 

одиночних злочинів, як складової частини множинності злочинів. 

Продовжуваний злочин. Триваючий злочин. Повторність злочинів. Сукупність 

злочинів. Види сукупності. Рецидив злочинів. Види рецидиву. Конкуренція 

норм Особливої частини КК. Відмінність множинності від  

Загальна характеристика обставин, що виключають злочинність діяння. 

Поняття і підстави звільнення від кримінальної відповідальності.  

Поняття і ознаки покарання покарань. Цілі покарань. Поняття системи 

покарань. Види кримінальних покарань. Загальні засади призначення покарань. 

Обставини, що пом‘якшують і обтяжують покарання. Призначення покарання 

більш м‘якого, ніж передбачено законом. Призначення покарання за сукупність 

злочинів. Призначення покарання за сукупністю вироків. Обчислення строків 

покарання. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього 

ув‘язнення. Види примусових заходів медичного характеру. 

Поняття звільнення від покарання та його види. Амністія. Помилування.  

Поняття судимості. Погашення судимості. Зняття судимості. 

Особливості застосування покарання щодо неповнолітніх. Особливості 

призначення і звільнення неповнолітніх від покарання і його відбуття.  

Загальна характеристика видів злочинів : 
1. Поняття Особливої частини кримінального права України та її значення. 

2. Поняття кваліфікації злочинів. Правові основи кваліфікації злочинів та її 

основні етапи. 

3. Конкуренція норм Особливої частини. 

4. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу 

або на захоплення державної влади (ст. 109 КК України). Кримінально-

правова характеристика.  

5. Посягання на територіальну цільність і недоторканість України (ст. 110 КК 

України). Кримінально-правова характеристика. 

6. Державна зрада (ст. 111 КК України). Кримінально-правова 



характеристика. 

7. Посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК 

України). Кримінально-правова характеристика. 

8. Диверсія (ст. 113 КК України). Кримінально-правова характеристика. 

9. Шпигунство (ст. 114 КК України). Кримінально-правова характеристика. 

10. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших 

військових формувань (ст.. 114-1) 

11. Умисне вбивство (ст. 115 КК України). Кримінально-правова 

характеристика. 

12. Умисне вбивство матір‘ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК 

України). Кримінально-правова характеристика. 

13. Доведення до самогубства (ст. 120 КК України). Кримінально-правова 

характеристика. 

14. Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК України). Кримінально-

правова         характеристика. 

15. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК України). 

Кримінально-правова характеристика. 

16. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж 

необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для 

затримання злочинців (ст. 124 КК України). Кримінально-правова 

характеристика. 

17. Побої і мордування ( ст. 126 КК України). Кримінально-правова 

характеристика. 

18.  Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 128 КК 

України). Кримінально-правова характеристика. 

19. Погроза вбивством (ст.129 КК України). Кримінально-правова 

характеристика. 

20. Неналежне виконання професійних обов‘язків, що спричинило зараження 

особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної 

хвороби (ст. 131 КК України). Кримінально-правова характеристика. 

21. Залишення в небезпеці (ст. 135 КК України). Кримінально-правова 

характеристика. 

22. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані 

(ст. 136 КК України). Кримінально-правова характеристика. 

23. Ненадання допомоги хворому медичним працівником (ст. 139 КК 

України). Кримінально-правова характеристика. 

24. Неналежне виконання професійних обов‘язків медичним або 

фармацевтичним працівником (ст. 140 КК України). Кримінально-правова 

характеристика. 

25. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або 

тканин людини (ст. 143 КК України). Кримінально-правова характеристика. 

26. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК України). 

Кримінально-правова характеристика. 

27. Захоплення заручників (ст. 147 КК України). Кримінально-правова 

характеристика. 



28. Підміна дитини (ст. 148 КК України). Кримінально-правова 

характеристика. 

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

України). Кримінально-правова характеристика. 

30.       Незаконне поміщення в психіатричний заклад (ст. 151 КК України). 

Кримінально-правова  характеристика. 

31. Зґвалтування (ст. 152 КК України). Кримінально-правова характеристика. 

32. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст. 

153 КК України). Кримінально-правова характеристика. 

33. Примушування до вступу в статевий зв‘язок (ст. 154 КК України). 

Кримінально-правова характеристика. 

34. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості (ст. 155 КК 

України). Кримінально-правова характеристика. 

35. Розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК України). Кримінально-правова 

характеристика. 

36. Перешкоджання здійсненню виборчого права або  права брати участь у 

референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності 

офіційного спостерігача (ст. 157 КК України). Кримінально-правова 

характеристика. 

37. Фальсифікація виборчих документів референдуму чи фальсифікація 

підсумків голосування (ст. 158 КК України). Кримінально-правова 

характеристика. 

38. Порушення недоторканості житла  (ст. 162 КК України). Кримінально-

правова характеристика. 

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

Кримінально-правова характеристика. 

40. Грубе порушення законодавства про працю (ст. 172 КК України). 

Кримінально-правова характеристика. 

41. Порушення авторського права і суміжних прав (ст. 176 КК України). 

Кримінально-правова характеристика. 

42. Крадіжка (ст. 185 КК України). Кримінально-правова характеристика. 

43. Грабіж (ст. 186 КК України). Кримінально-правова характеристика. 

44. Розбій (ст. 187 КК України). Кримінально-правова характеристика. 

45. Забруднення атмосферного повітря (ст. 241 КК України). Кримінально-

правова характеристика. 

46. Порушення правил охорони вод (ст. 242 КК України). Кримінально-

правова характеристика. 

47. Незаконна порубка лісу (ст. 246 КК України). Кримінально-правова 

характеристика. 

48. Незаконне полювання (ст. 248 КК України). Кримінально-правова 

характеристика. 

49. Створення злочинної організації (ст. 255 КК України). Кримінально-

правова характеристика. 

50. Бандитизм (ст. 257 КК України). Кримінально-правова характеристика. 

51. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 



речовинами (ст. 263 КК України). Кримінально-правова характеристика. 

52. Терористичний акт (ст.257 КК) 

53. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів (ст. 264 КК 

України). Кримінально-правова характеристика. 

54. Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машинах 

(комп‘ютерах), автоматизованих системах, комп‘ютерних мережах чи 

мереж електрозв‘язку  шляхом масового розповсюдження повідомлень 

електрозв‘язку (ст. 363-1 КК України). Кримінально-правова 

характеристика. 

55. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України). 

Кримінально-правова характеристика. 

56.      Зловживання повноваженнями службовою особою  юридичної особи 

приватного права незалежно від організаційно-правової форми (364-1)    

57. Перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України). 

Кримінально-правова характеристика. 

58.    Перевищення повноважень службовою особою юридичної особи 

приватного права незалежно від організаційно-правової форми (365-1) 

59.      Службова недбалість (ст. 367 КК України). Кримінально-правова 

характеристика. 

60. Одержання хабара (ст. 368 КК України). Кримінально-правова 

характеристика. 

61. Давання хабара (ст. 369 КК України). Кримінально-правова 

характеристика. 

62. Провокації хабара (ст. 370 КК України). Кримінально-правова 

характеристика. 

63. Завідомо незаконні затримання, привід або арешт (ст. 371 КК України). 

Кримінально-правова характеристика. 

64. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ст. 372 

КК України). Кримінально-правова характеристика. 

65. Примушування дати показання  (ст. 373 КК України). Кримінально-

правова характеристика. 

66. Невиконання судового рішення (ст. 382 КК України). Кримінально-правова 

характеристика. 

67. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ст. 383 КК 

України). Кримінально-правова характеристика. 

68. Завідомо неправдиве показання (ст. 384 КК України). Кримінально-правова 

характеристика. 

69. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача 

від виконання покладених на них обов‘язків (ст. 385 КК України). 

Кримінально-правова характеристика. 

70. Дії, що дезорганізують роботу установ виканання покарань (ст.392 КК 

України). Кримінально-правова характеристика. 

71. Непокора (ст. 402 КК України). Кримінально-правова характеристика. 

72. Невиконання  наказу (ст. 403 КК України). Кримінально-правова 

характеристика. 



73. Самовільне залишення військової частини або місця служби (ст. 407 КК 

України). Кримінально-правова характеристика. 

74. Дезертирство (ст. 408 КК України). Кримінально-правова характеристика. 

75. Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим 

способом (ст. 409 КК України). Кримінально-правова характеристика. 

76. Пропаганда війни (ст. 436 КК України). Кримінально-правова 

характеристика. 

77. Планування, підготовка, розв‘язування та ведення агресивної війни (ст. 437 

КК України). Кримінально-правова характеристика. 

78. Геноцид (ст. 442 КК України). Кримінально-правова характеристика. 

79. Посягання на життя представника іноземної держави (ст. 443 КК України). 

Кримінально-правова характеристика. 

80.      Найманство (ст. 447 КК України). Кримінально-правова характеристика 

 

 

4. Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні 

випробування (особи, що потребують особливих умов складання 

випробувань) в НПУ імені М. П. Драгоманова за рішенням Приймальної 

комісії створюються особливі умови для проходження вступних 

випробувань.  

 

5. СТРУКТУРА БІЛЕТУ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ  

 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

факультет політології та права 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр 

Галузь знань: 08 «Право»                                                              Вступне фахове  

Напрям підготовки: 081 «Правознавство»                                    випробування                             

На базі ОКР: Бакалавр 

 

Екзаменаційний білет № 1 

1. Місце юридичної психології у системі психологічної науки.  

2. Нормативні системи та їх основні види. 

3. Загальна характеристика судово-психологічної експертизи.  

 

Затверджено на засіданні Приймальної комісії НПУ імені М.П. Драгоманова  

Протокол № __ від ―__‖ ________ 2018 р. 

Голова фахової комісії    ________________  проф. Б.І. Андрусишин 

 

6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Теорія держави і права 



1. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія права ( з схемами, 

кросвордами, тестами): підручник. –К.: хрінком Інтер, 2005. – 192с. 

2. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс) : 

учебник. – Харьков : Эспада,2005. -840с. 

3. Теорія держави і права: навч. посіб. / за заг. ред.. С.Л. Лисенкові, В.В. 

Копейчикова. – К.: Хрінком Інтер, 2006. – 688с. 

4. Гусарев С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія держави і права: Навч. 

посібник. – К., 2008. 

5. Загальна теорія держави і права / За ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком 

Інтер, 2002. 

6.  Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Основні поняття та категорії права : Навч. 

посібник. – К.: Істина, 2001. 

7. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник. – 5-те 

вид., зі змінами. – К.: Атіка, 2001. – 176 с. 

8. Теорія держави та права: Навч. посіб. / Укл. Л.М. Шестопалова. – К.: 

Прецедент, 2004. – 234 с. 

9.Теорія держави і права. Академічний курс: підручник. Н.М. Оніщенко. (ред.) 

2-ге вид., К., 2008. 

10. Теорія права та держави: підручник / Х.: Одіссей, 2007 

11. Теорія держави та права: посібник для підготовки до іспитів / С.М. 

Тимченко й ін. – 3- тє вид., - К., 2007 

12. Теорія держави і права. Навч. посіб. К. Видавничий центр «Академія», 2013. 

13. Теорія держави і права: Навч. посіб. / С.К. Бостан, С.Д. Гусарєв, М.Н. 

Пархоменко та ін / К.; В.Ц. «Академія» 2013. 

 

Адміністративне право 

 

1. Авер'янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. - К., 1997.-48с. 

2. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс: 

[підруч.] / за заг. ред.. академіка НАПрН України О.М. Бандурки. – Х.: 

Золота миля, 2011. – 584 с.  

3. Адміністративне право України. Особлива частина. Академічний курс : 

[підруч.] / за заг. ред. акад. НАПрН України О. М. Бандурки. – Х. : Золота 

миля, 2013. – 840 с. 

4. Адміністративне право України: академічний курс: підруч. У 2-х томах: 

Том 1. Загальна частина / ред. кол.: В.Б. Авер‘янов (голова). – К.: 

Юридична думка, 2007. – 598 с.  

5. Адміністративне право України: академічний курс: підруч. У 2-х томах: 

Том 2. Особлива частина / ред. кол.: В.Б. Авер‘янов (голова). – К.: 

Юридична думка, 2009. – 612 с.  

6. Адміністративне право. Альбом схем: навч. посіб. / [Битяк Ю.П., Зуй В.В., 

Гаращук В.М. та ін.]. – Х.: Національний університет „Юридична академія 

України імені Ярослава Мудрого‖, 2012. – 160 с. 



7. Адміністративне право: підручник / Кол. авт.; за ред. Ю.П. Битяка, В.М. 

Гаращука, В.В. Зуй. – Х.: Право, 2010. – 624 с. 

8. Бандурка А.М., Тищенко Н.М. Адмнистративный процесс. Учеб. - 

Харьков, 2001. - 352 с. 

9. Беззубов Д. О. Адміністративне право України: навч. посіб. / 

Беззубов Д. О., Гвоздецький В. Д., Дуднік О. В., Заросило В. О., 

Міллер А. Й., Подоляка А. М. – К. : ТОВ «МП Леся» , 2013. – 256 с. 

10. Васильєв А.С. Административное право Украины (общая часть). Учеб. 

пособ. - Харьков, 2001. - 288 с. 

11. Волков А.М. Административное право: учебник / А.М. Волков, А.С. 

Дугенец. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2012. – 288 с. 

12. Дельвольве П. Адміністративне право / Дельвольве П. ; переклад с франц. 

В. Матенчука. – К. : Конус-Ю, 2008. – 168 с. 

13. Денисов С. А. Общая теория административного государства / 

С.А. Денисов. – Екатеринбург: Гуманитарный ун-т, 2010. – 684 с. 

14. Державна служба:  організаційно-правові  основи  і  шляхи розвитку / За 

заг. ред. В.Б. Авер'янова. - К., 1999. - 272 с. 

15. Державне управління в Україні. Навч. посіб. / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. - 

К., 1999. - 266 с. 

16. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс : 

Підручник / Т.О.Коломоєць. – К. : Юрінком Інтер,2011. – 576 с. 

17. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України: Підручник. – Вид. 2, змін. 

і доп. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2012. – 528 с. 

18. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина. Навч. посіб. - 

Чернівці, 2001. - 367 с. 

19. Петришин    А.В.    Государственная    служба.    Историко-теоретические    

предпосылки,    сравнительно-правовой    и логико-понятийный анализ. - 

Харьков, 1998. - 182 с. 

20. Селіванов    А.О.    Адміністративній    процес    в    Україні: реальність і 

перспективи розвитку правових доктрин. - К., 2000. - 68 с. 

21. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навч. посіб. – К.: Атіка, 

2011. – 564 с. 

 

Цивільне право 

Нормативно-правові акти 

 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради 

України. -2003. -№ 40 -Ст. 356. 

 Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної 

Ради України. -2003. -№ 18. -Ст. 144. 

 Про авторське праві і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. (у 

редакції від 20 листопада 2003 р.) // Відомості Верховної Ради України. -1994. -№ 
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