


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Вступники, які здобули раніше ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 
та вступають для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на другий (третій) курс з нормативним 
строком навчання на спеціальність 081 «Право», освітню програму «Право», складають фахове вступне 
випробування (у формі тестування) з «Правознавства». 

При складанні фахового  вступного випробування з «Правознавства» вступник повинен:  
знати та вміти: 

 основні положення чинного законодавства України;
 вмітисамостійно орієнтуватися у системі законодавства.
 первинні знання про право, його основні інститути та роль правових норм у регулюванні найважливіших

суспільних відносин;
 працювати з різними джерелами права і вміння застосовувати набуті знання на практиці;

КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ  ЗНАНЬ   
Додаткове вступне випробування (у формі тестування) оцінюється за200-бальною шкалою.  
Тест складається із 20 питань з варіантами відповідей з дисципліни «Правознавство».  
На виконання тесту відведено одну астрономічну годину (90 хвилин) 
Мінімальна кількість балів для подальшої участі в конкурсному відборі повинна складати 100 балів.  
Відсутність відповіді або неправильна відповідь оцінюється в 0 балів. 
Рейтингова оцінка здійснюється відповідно до таблиці: 

№ питання К-ть 
балів 

№ питання К-ть 
балів 

1 10 11 10
2 10 12 10
3 10 13 10
4 10 14 10
5 10 15 10
6 10 16 10
7 10 17 10
8 10 18 10
9 10 19 10

10 10 20 10

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ  «ПРАВОЗНАВСТВО» 

Розділ 1 
Теорія держави і права 

Держава як соціальний інститут 
Держава як історичне явище. Загальні риси додержавного суспільства. Причини виникнення держави і 

права. Особливості виникнення держави і права у різних народів. Основні теорії походження держави і права. 
Сутність і типи держави. Еволюція сутності і соціального призначення держави. Класове, 

загальносоціальне, релігійне, національне, расове в сутності держави. Поняття типу держави. Формаційний і 
цивілізаційний підхід: діалектика співвідношення. 

Поняття та ознаки держави. Поняття функцій держави. Обумовленість функцій держави її сутністю і 
соціальним призначенням. Класифікація функцій держави: постійні і тимчасові; внутрішні і зовнішні; основні і 
неосновні; відкриті та латентні; стабілізуючі та динамічні; постійні та тимчасові. 

Поняття і елементи форми держави. Форма державного правління: поняття і види. Загальна 
характеристика монархій і республік. Форма державного устрою: поняття і види. Унітарна держава і федерація. 
Конфедерація. Міждержавні об’єднання суверенних держав. Політичний режим: поняття і види. Демократичні 
й антидемократичні режими. 

Загальна характеристика 
громадянського суспільства і правової держави  

Еволюція ідеї про правову державу. Політико-правова думка античності й середньовіччя. Концепції 
нового й новітнього часу. 

Правова держава. Поняття і основні ознаки правової держави. Держава і громадянське суспільство. 
Поняття особи, людини, громадянина. Соціальні, правові властивості особи. Поняття громадянського 
суспільства, його ознаки та структура. Етапи (періоди) розвитку громадянського суспільства. Стан і 
перспективи становлення громадянського суспільства в Україні. Співвідношення громадянського суспільства і 
держави: підходи до розуміння. Шляхи формування правової держави і громадянського суспільства в Україні. 



Феномен права. 
Право в системі засобів соціального регулювання  

Система регулювання в суспільстві: індивідуальний і нормативний рівень. Класифікація соціальних 
норм. Норми права, моралі, звичаї, традиції, релігійні, політичні, естетичні, корпоративні та інші норми. 

Співвідношення права і моралі. Роль права в розвитку та зміцненні моральних основ суспільства. 
Значення моралі в підвищенні правової культури і формуванні поваги до права.  

Поняття та ознаки права. Соціальна цінність права. Сутність, функції, принципи права. Об’єктивне та 
суб’єктивне право. Норми права: поняття, структура, класифікація. Джерела (форми) права. Правовий звичай: 
загальна характеристика. Поняття правового прецеденту. Нормативно-правові акти та їх система (види). Закон 
та його місце в системі нормативних актів. Нормативно-правовий договір. Система права. Галузі права та 
правові інститути. Система законодавства. Мета і форми систематизації нормативно-правових актів. 

Правові відносини. Правосвідомість і правова культура 
Поняття правовідносин як способу реалізації норм права, їх структура. Суб’єкти правовідносин, їх види. 

Правосуб’єктність. Поняття і зміст суб’єктивного права як елемента правовідносин. Юридичний обов’язок. 
Об’єкти правовідносин, їх види. Класифікація правових відносин. Поняття та ознаки юридичних фактів. 

Правосвідомість: поняття і роль у суспільному житті. Структура правосвідомості. Правова психологія і 
правова ідеологія. Види і рівні правосвідомості. Взаємозв’язок права і правосвідомості. 

Поняття і загальна характеристика правової культури. Структура і функції правової культури. Знання, 
розуміння, повага до права, активність у правовій сфері. Правовий нігілізм і правовий ідеалізм. 

Правове виховання як цілеспрямоване формування правової культури громадян. Форми і методи 
правового виховання. 

Правомірна поведінка, 
правопорушення, юридична відповідальність  

Поняття і ознаки правомірної поведінки. Стимулювання та заохочення правомірної поведінки. 
Правомірна і протиправна поведінка як види юридично значущої поведінки, співвідношення між ними. 
Загальне поняття правопорушення. Склад правопорушення. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу 

правопорушення. Види правопорушень. Причини правопорушень. Попередження правопорушень. 
Юридична відповідальність: поняття, ознаки, види. Мета, функції і принципи юридичної 

відповідальності. Обставини, що виключають протиправність діянь і юридичну відповідальність. Юридична 
відповідальність та інші заходи державного примусу. 

Розділ 2 
Конституційне право України – провідна галузь права 

Загальна характеристика 
конституційного права як провідної галузі права України 

Поняття, предмет, метод конституційного права. Система конституційного права, його зв’язок з іншими 
галузями права. Місце конституційного права в системі національного права України. Конституційно-правові 
відносини, їх види, суб’єкти і об’єкти. 

Джерела конституційного права: поняття, система, види.  
Поняття і основні властивості конституції як основного закону держави. Класифікація конституцій. 

Реалізація і правова охорона конституції. 
Загальні засади конституційного ладу України. Конституційні основи державного і суспільного ладу в 

Україні. Система гарантій конституційного ладу. Закріплення основ конституційного ладу в законах України. 
Правовий статус особи в Україні 

Правовий статус особи: поняття, основні ознаки, види, структура. Природа принципів правового статусу 
особи. Основні концепції прав людини. Ідея трьох поколінь прав людини. Права людини “першого 
покоління” — “негативні свободи”. Права людини “другого покоління” та роль держави в їх забезпеченні. 
Права людини “третього покоління”. 

Основи конституційного статусу людини в Україні. Система конституційних прав, свобод та обов’язків 
людини і громадянина. Поняття і види громадянських прав і свобод людини. Політичні права і свободи 
громадян України. Економічні, соціальні й культурні (духовні) права і свободи людини та громадянина. 
Конституційні обов’язки громадян України. Права і свободи: поняття, зміст і співвідношення. Поняття гарантій 
прав людини, їх класифікація. Система захисту прав і свобод людини в Україні. Міжнародні стандарти в сфері 
прав людини. Громадянство України: поняття та правове регулювання. Підстави набуття та припинення 
громадянства України. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні. 

Конституційно-правові форми народовладдя в Україні 
Народовладдя в Україні та форми його здійснення. Вибори: поняття та принципи проведення. 

Становлення інституту виборів. Виборче право. Об’єктивне і суб’єктивне виборче право. Активне і пасивне 
виборче право. Види виборів та виборчих систем. Вибори загальнонаціональні та місцеві: чергові, позачергові, 
повторні; дійсні, недійсні. Мажоритарна і пропорційна виборчі системи: поняття, різ-новиди. Змішана виборча 
система. 

Виборча система в Україні. Виборчий процес та його стадії. Відповідальність за порушення виборчого 
законодавства України. 

 



Поняття і види референдумів. Предмети всеукраїнського та місцевих референдумів. Юридична сила 
рішень всеукраїнського та місцевих референдумів. Принципи і порядок проведення референдумів. 
Відповідальність за порушення порядку проведення референдуму. 

Народне обговорення найважливіших питань суспільного і державного життя. Дорадче опитування 
громадян. Збори громадян та інші форми визначення громадської думки. Відкликання народних депутатів 
України, депутатів та голів місцевих рад. Звернення громадян. 

Конституційна система органів державної влади  
України. Правові засади місцевого самоврядування (4 год.) 

Конституційний принцип поділу державної влади. Поняття та основні ознаки органу державної влади. 
Система органів державної влади за Конституцією України. Конституційні принципи організації та діяльності 
органів державної влади. 

Конституційно-правовий статус Верховної Ради України: порядок формування, строк повноважень, 
структура, повноваження, форми роботи. 

Місце і роль Президента України в конституційній системі України. Повноваження Президента України, 
їх класифікація. Акти Президента України. 

Місце Кабінету Міністрів України в системі органів державної влади. Конституційно-правовий статус 
Кабінету Міністрів України: структура, порядок утворення, основні напрямки діяльності, акти, 
відповідальність. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Конституційно-правовий статус 
місцевих органів виконавчої влади. 

Судова влада в Україні. Конституційний Суд України. Система судів загальної юрисдикції за 
Конституцією України. Конституційно-правовий статус органів прокуратури України. 

Поняття про місцеве самоврядування. Система та основні принципи місцевого самоврядування в Україні. 
Органи місцевого самоврядування в Україні. 

Розділ 3 
Основи окремих галузей права України 

Цивільне та сімейне право України 
Цивільне законодавство. Загальна характеристика Цивільного кодексу України. Відносини, що 

регулюються цивільним правом. Учасники цивільних правовідносин. Поняття та загальна характеристика 
цивільної правоздатності і цивільної дієздатності. Громадяни та юридичні особи як суб’єкти цивільного права. 

Поняття і форми власності в Україні. Суб’єкти права власності та захист їхніх прав. 
Зобов’язальне право. Поняття зобов’язання, підстави його виник-нення та припинення. Цивільно-правові 

договори: поняття і види. Загальна характеристика окремих видів цивільно-правових договорів. Цивільно-
правова відповідальність. 

Поняття спадщини. Спадкування за законом і за заповітом. Перша й друга черги спадкоємців за законом. 
Право на обов’язкову частку спадщини. 

Законодавство України про шлюб і сім’ю. Загальна характеристика Кодексу про шлюб і сім’ю. Порядок 
укладення шлюбу і створення сім’ї. Припинення шлюбу і визнання його недійсним. Рівність прав та обов’язків 
подружжя. Майнові права подружжя. Взаємні права та обов’язки батьків і дітей. Позбавлення батьківських 
прав. Опіка і піклування. 

Основи трудового права  
Поняття трудового права, предмет його регулювання. Трудове законодавство. Загальна характеристика 

Кодексу законів про працю України. Поняття, сторони та зміст трудового договору. Трудові правовідносини. 
Колективний договір. Умови та порядок прийняття на роботу. Порядок припинення трудового договору з 
ініціативи працівника. Порядок припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним 
органу. 

Робочий час і його види. Скорочений і неповний робочий час. Час відпочинку. 
Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність. Індивідуальні й 

колективні трудові спори, порядок розгляду. 
Основи адміністративного права України 

Поняття, предмет і метод адміністративного права України. Система та джерела адміністративного права. 
Характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення. Адміністративно-правові норми та 
відносини. Поняття і види адміністративних проступків. Склад адміністративного правопорушення. Поняття і 
види адміністративної відповідальності. Види адміністративних стягнень. Основи адміністративного процесу. 
Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. Провадження 
у справах про адміністративні правопорушення. 

Основи кримінального права  
Поняття і система кримінального права України. Характеристика Кримінального кодексу України. 

Поняття і ознаки злочину. Склад злочину. Обставини, що виключають суспільну небезпечність діяння. Стадії 
вчинення злочину. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця. Співучасть у вчиненні злочину. 
Кримінальне покарання: поняття та ознаки. Види кримінальних покарань. 

 

 



ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 
1. Поняття держави та її основні ознаки. 
2. Теорії походження держави і права. 
3. Причини виникнення держави і права. 
4. Форма держави: поняття та основні елементи. 
5. Характеристика форм державного правління. 
6. Характеристика форм державного устрою. 
7. Політичний режим: поняття, види. 
8. Функції держави: поняття та класифікація. 
9. Форма Української держави за Конституцією України. 
10. Апарат держави. Місце апарату в механізмі держави. 
11. Поняття і основні ознаки правової держави. 
12. Поняття громадянського суспільства, його ознаки та структура. 
13. Співвідношення громадянського суспільства і держави: підходи до розуміння. 
14. Поняття і ознаки права. 
15. Джерела (форми) права: поняття, види. 
16. Правовий звичай: поняття, загальна характеристика. 
17. Поняття правового прецеденту. 
18. Поняття та ознаки нормативно-правового акта як складової системи законодавства. 
19. Класифікація нормативно-правових актів. 
20. Систематизація нормативно-правових актів: поняття і види. 
21. Норми права та їх види. 
22. Структура норми права. 
23. Закон і його місце в системі нормативних актів. 
24. Підзаконні нормативно-правові акти та їх види. 
25. Правові відносини: поняття, види, структура. 
26. Суб’єкти правовідносин: поняття і види. 
27. Об’єкти правовідносин: поняття і види. 
28. Юридичні факти: поняття і класифікація. 
29. Поняття системи права як внутрішньої його організації. 
30. Галузі права і правові інститути. 
31. Правопорушення: поняття, ознаки, види. 
32. Юридична відповідальність: поняття, види, підстави. 
33. Конституційне право України — провідна галузь національного права України. 
34. Поняття, предмет і метод конституційного права. 
35. Система конституційного права, його зв’язок з іншими галузями права. 
36. Джерела конституційного права. 
37. Поняття і основні властивості конституції як основного закону держави. 
38. Види і форми конституцій. 
39. Загальні засади конституційного ладу України. 
40. Конституційні принципи правового статусу особи в Україні. 
41. Конституційні обов’язки громадян України. 
42. Конституційні громадянські (особисті) і політичні права людини і громадянина. 
43. Конституційні економічні, соціальні та культурні права людини і громадянина. 
44. Вибори в Україні: поняття і основні принципи. Види виборів і виборчих систем. 
45. Поняття і структура системи органів державної влади України. 
46. Верховна Рада України — єдиний орган законодавчої влади в державі. 
47. Правовий статус Президента України. 
48. Система органів виконавчої влади в Україні. 
49. Поняття, принципи і система місцевого самоврядування. 
50. Поняття, предмет, система та джерела цивільного права. 
51. Поняття і особливості цивільних правовідносин. 
52. Елементи цивільно-правових відносин. 
53. Правоздатність та дієздатність громадян як суб’єктів цивільного права. 
54. Речі як об’єкти цивільних прав. Класифікація речей. 
55. Право власності: поняття, зміст, форми. 
56. Способи набуття і припинення права власності. 
57. Захист права власності. 
58. Поняття і елементи зобов’язання. 
59. Підстави виникнення та припинення зобов’язань. 
60. Цивільно-правові договори: поняття і види. 
61. Відповідальність у цивільному праві. 

 



62. Спадкування за законом і за заповітом. 
63. Кримінальний кодекс України, його загальна характеристика. 
64. Поняття кримінального права. 
65. Поняття та ознаки злочину. 
66. Поняття складу злочину. 
67. Стадії злочину. 
68. Співучасть у злочині. 
69. Класифікація злочинів. 
70. Добровільна відмова від вчинення злочину. 
71. Поняття неосудності. 
72. Цілі й види кримінального покарання. 
73. Обставини, які пом’якшують кримінальну відповідальність. 
74. Обставини, які обтяжують кримінальну відповідальність. 
75. Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання. 
76. Система і джерела адміністративного права. 
77. Адміністративні правовідносини. 
78. Поняття адміністративного проступку. 
79. Адміністративна відповідальність. 
80. Адміністративні стягнення: поняття та види. 
81. Основи адміністративного процесу. 
82. Загальна характеристика Кодексу законів про працю України. 
83. Колективний і трудовий договори. 
84. Контракт — особлива форма трудового договору. 
85. Сторони і зміст трудового договору. 
86. Трудові правовідносини. 
87. Робочий час і його види. 
88. Прийняття на роботу і звільнення з роботи. 
89. Трудова дисципліна. 
90. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність працівників за трудовим законодавством України. 
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