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ВСТУП 
 

 

Програма вступного випробування з дисциплін професійної підготовки 

для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» (на основі ОКР «молодший 

спеціаліст») підготовлена відповідно до тимчасового стандарту вищої освіти  

освітньо-професійної програми (ОПП) галузі знань 0304 «Право» напряму 

підготовки 030401 «Правознавство».  

 Вступне випробування має форму письмового тестування і призначене 

для виявлення рівня підготовки вступника, ступеня опанування ним  

професійних знань та вмінь. 

 Програма вступного випробування складається з 5 розділів: 

1. Теорія держави та права. 

2. Конституційне право. 

3. Цивільне право. 

4. Кримінальне право. 

5. Трудове право. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 

1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 

 

1.1. Предмет, метод та функції теорії держави та права. 

Предмет теорії держави та права і її роль в оволодінні юридичними 

знаннями. Методологічне значення теорії держави та права. Загальнонаукові, 

спеціально наукові і приватно наукові методи дослідження державно-

правових явищ. Виникнення і розвиток загальнотеоретичної науки про 

державу та право (енциклопедія права, філософія права, загальна теорія 

держави та права). Загальнотеоретична юридична наука в Україні. Значення 

вивчення теорії держави та права для підготовки співробітників органів 

внутрішніх справ. Система учбового курсу теорії держави та права. 

1.2. Поняття, походження і сутність держави. 

Розуміння держави в історії державно-правової думки. Поняття 

держави, її соціальна цінність. Походження держави. Загальне і особливе в 

походженні держави. Ознаки, що відрізняють державу від самоуправління в 

первіснообщинному суспільстві. Розвиток держави, її історичні типи. 

Ознаки, що відрізняють державу від інших організацій суспільства. Правова 

держава та її основні ознаки. Правова держава і громадянське суспільство. 

1.3. Держава і політична система суспільства. 

Політична система суспільства, її основні функції та елементи. 

Політична діяльність як основний системно утворюючий фактор в політичній 

системі суспільства. Політична система України. Місце і роль держави в 

політичній системі. Політична і державна влада. Форми взаємодії держави з 

іншими суб’єктами політичної системи. Суверенітет держави і його зв’язок з 

суверенітетом народу і національним суверенітетом. Особливості положення 

держави в політичній системі України. 

 

 



1.4. Форми держави. 

Поняття форми держави. Співвідношення форми держави з її сутністю. 

Форма правління. Монархічна та республіканська форма правління. Їх види і 

основні риси. Поняття і види форм державного устрою. Унітарна держава, 

федерація, конфедерація, імперія, їх основні ознаки і особливості. Роль 

економічних, політичних, національних та інших факторів у виборі форми 

державного устрою. Поняття державно-правового режиму. Його 

співвідношення з формою правління, формою державного устрою. Види 

державно-правових режимів. Особливості елементів форм Української 

держави. 

1.5. Механізм та функції держави. 

Поняття функцій держави. Взаємозв’язок і взаємозалежність функцій 

держави, їх розвиток на різних етапах розвитку держави. Класифікація 

функцій держави. Внутрішні функції держави. Економічні функції і 

особливості їх здійснення в умовах ринкової економіки. Становлення і 

збагачення функцій соціального обслуговування. Екологічна функція. 

Розвиток функцій захисту правопорядку, охорони власності, прав і свобод 

громадян. Зовнішні функції держави, їх розвиток у сучасному світі. Основні і 

неосновні функції. Постійні і тимчасові функції держави. Форми і методи 

здійснення функцій держави. Поняття механізму держави. Механізм держави 

як система державних організацій. Державні організації: поняття, основні 

ознаки, види. Поняття державного апарату, його співвідношення з 

механізмом держави. Принцип розподілу влад і структура державного 

апарату. Законодавча, виконавча і судова влади, їх соціальне призначення, 

основи організації і взаємодії. Вимоги до державного апарату в умовах 

демократичної правової держави. Органи внутрішніх справ у механізмі 

держави та їх роль у здійсненні державних функцій.  

1.6. Поняття, походження та розвиток права. 

Розуміння права в історії державно-правової думки. Поняття права, 

його соціальна цінність. Право як нормативний регулятор суспільних 



відносин. Історичні типи права. Функції права. Спеціально-юридичні функції 

права. Право і управління. Правові форми діяльності держави. Право і 

державний примус. 

1.7. Об'єктивне право: поняття, ознаки, принципи, структура. 

Поняття права, його відмінні ознаки. Різноманітність визначень права. 

Об'єктивне право. Сутність, зміст, структура і соціальна цінність 

об’єктивного права. Право і закон. Принципи права: загально правові, 

міжгалузеві, галузеві, принципи інститутів права, їх характеристика. 

Структура та форми права. 

1.8. Система права та система законодавства. 

Поняття системи права, її об'єктивна обумовленість і головні 

властивості. Системність як особлива властивість права. Норма права, 

правовий інститут, підгалузь права, галузь права, правовий комплекс як 

основні структурні елементи системи права; їх характеристика. Основи і 

принципи побудови і функціонування системи права. Предмет і метод 

правового регулювання як основи розподілу права на галузі і інститути 

права. Поняття і зміст системи законодавства, її співвідношення з системою 

права. Система законодавства України. Систематизація нормативних актів. 

Кодифікація і інкорпорація.  

1.9. Норми права та інші соціальні норми. 

Поняття соціальних норм. Види соціальних норм і їх особливості. 

Поняття норми права. Норма права як елемент права. Норма права як 

загальнообов’язковий стандарт поведінки. Норма права і стаття нормативно-

правового акту. Види, структура і ефективність норм права. Співвідношення 

і взаємодія норм права з іншими соціальними нормами. 

1.10. Правоутворення та форми права. 

Поняття правоутворення. Правотворчість як особлива форма 

соціального управління. Суб'єкти, принципи і стадії правотворчості. 

Правотворчість і юридична техніка. Поняття і види форм (джерел) права, їх 

особливості. Нормативно-правовий акт як основна форма (джерело) права. 



Види нормативно-правових актів. Дія нормативно-правових актів у часі, 

просторі та по колу осіб. 

1.11. Форми реалізації права. 

Поняття, форми реалізації норм права. Методи забезпечення реалізації 

норм права. Виконання як форма реалізації норм права. Використання як 

форма реалізації норм права. Дотримання як форма реалізації норм права. 

Соціальний і правовий зміст реалізації норм права.  

1.12. Застосування права як особлива форма їх реалізації. 

Поняття застосування норм права як особливої форми їх реалізації. 

Суб’єкти і стадії застосування норм права. Вимоги правильного застосування 

норм права. Акти застосування норм права. Прогалини в законодавстві і 

шляхи їх усунення. Аналогія права і аналогія закону. Юридичні колізії та 

шляхи їх вирішення. Вимоги правильного застосування норм права. Акти 

застосування норм права. 

1.13. Тлумачення норм права. 

Поняття, необхідність і цілі тлумачення нормативно-правових актів. 

Види і способи тлумачення норм права. Акти тлумачення норм прав, поняття 

і класифікація. Тлумачення правових норм в правозастосовчій діяльності.  

1.14. Правові відносини. 

Поняття і основні риси правових відносин. Види правовідносин і 

критерії їх класифікації. Склад і зміст правовідносин. Поняття і види 

суб'єктів правовідносин. Правосуб'єктність: правоздатність, дієздатність, 

деліктоздатність. Поняття та види суб'єктів правовідносин. Поняття та види 

об'єктів правовідносин. Юридичні факти: поняття і класифікація.  

1.15. Правова поведінка. 

Соціальна поведінка і її види. Нормативна поведінка. Право і 

поведінка. Правова поведінка: поняття, ознаки, структура. Види і 

співвідношення з іншими видами соціальної поведінки. Поняття і ознаки 

правомірної поведінки. Правові наслідки правомірної поведінки. 



Стимулювання і заохочення правомірної поведінки, засоби її охорони і 

захисту. Правопорушення: поняття і ознаки. Види правопорушень.  

1.16. Правова свідомість та правова культура. 

Право. Правосвідомість і духовне життя суспільства. Структура 

правосвідомості. Джерела формування правосвідомості. Правова ідеологія і 

правова психологія, їх співвідношення. Види правової свідомості. Правова 

культура. Структура та види правової культури. Професійна правосвідомість 

та правова культура юристів. 

1.17. Юридична відповідальність. 

Юридична відповідальність: поняття, ознаки. Види юридичної 

відповідальності. Перспективна юридична відповідальність. Ретроспективна 

юридична відповідальність. Підстави притягнення та звільнення від 

юридичної відповідальності. Функції юридичної відповідальності. Принципи 

юридичної відповідальності і їх характеристика. Поняття дисципліни і її 

види. Суспільний порядок і правопорядок: поняття, зміст і співвідношення. 

1.18. Державна дисципліна, законність та правопорядок. 

Державна дисципліна: поняття і форми виявлення (трудова, планова, 

фінансова, виробнича і т.п. дисципліна). Поняття законності і її зміст. 

Принципи законності. Нормативно-правова основа законності. Гарантії 

законності. Законність як конституційний принцип. 

1.19. Правове регулювання та його механізм. 

Поняття і форми правового впливу на суспільні відносини. Правове 

регулювання: поняття, предмет, метод, межі. Стадії процесу правового 

регулювання. Типи правового регулювання. Механізм правового 

регулювання: поняття, основні елементи, їх зв'язок і взаємодія. Ефективність 

механізму правового регулювання.  

1.20. Правовий статус особи. 

Людина, особа, громадянин. Поняття і основні елементи правового 

статусу особи. Принципи правового статусу людини і громадянина. 



Концепції правового статусу. Види прав і свобод людини і громадянина. 

Поняття прав і свобод, обов’язків людини і громадянина. 

1.21. Правова система: поняття та характеристика елементів. 

Правова система. Співвідношення правової системи і системи права. 

Статичні елементи правової системи. Динамічні елементи правової системи. 

Юридична практика в правовій системі. Правова система України та 

перспективи її розвитку. 

1.22. Основні правові системи сучасності. 

Порівняльне правознавство як наука. Різноманітність сучасних 

правових систем: поняття та види. Романо-німецька правова сім’я і її 

особливості. Структура і джерела англосаксонського права. Мусульманське 

право. Інші правові системи. 

  

2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО  

 

2.1. Загальна теорія конституційного права України. 

Конституційне право – фундаментальна галузь права (поняття, 

принципи та предмет правового регулювання). Конституційне право як 

галузь права, галузь законодавства, наука та навчальна дисципліна. Місце і 

роль конституційного права в правовій системі України. Методи 

конституційно-правового регулювання. Основні суб’єкти конституційного 

права України. Система конституційного права України. Види, структура та 

особливості конституційно-правових норм. Джерела конституційного права 

України. Поняття, зміст та види конституційно-правових відносин. 

2.2. Конституція України – Основний Закон держави. 

Поняття, ознаки, структура конституцій. Види та способи прийняття 

конституцій. Структура чинної Конституції України. Принципи Конституції 

України. Завдання та функції Основного Закону. Підстави та порядок 

внесення змін до Конституції України. Повноваження Конституційного Суду 

України у процедурі зміни Конституції України. Особливості внесення змін 



до окремих розділів Основного Закону. Випадки заборони внесення змін до 

Конституції України.  

2.3. Генеза конституційного будівництва в Україні. 

     Ідеї конституціоналізму в Україні до прийняття Конституції Пилипа 

Орлика. Основні положення Конституції Пилипа Орлика. Ключові ідеї 

конституційного проекту Михайла Драгоманова. Конституційно-правова 

характеристика Універсалів Центральної ради. Основні положення 

Конституції Української Народної Республіки 1918 року. Загальна 

характеристика Конституційних актів Гетьманату. Конституційний процес в 

період Директорії. Особливості конституційного процесу на території 

Західноукраїнської Народної Республіки. Загальна характеристика 

Конституції УСРР 1919 року. Основні положення Конституції УСРР 1929 

року. Особливості Конституції УРСР 1937 року. Загальні положення 

Конституції УРСР 1978 року. Конституційно-правова характеристика 

Декларації про державний суверенітет України та Акта про проголошення 

незалежності України. Основні етапи конституційного процесу після 

здобуття незалежності України.  

2.4. Загальні засади конституційного ладу України. 

Поняття та основні засади конституційного ладу України. 

Характеристика основних елементів конституційного ладу: державного 

суверенітету, правового статусу особи, верховенства права, народовладдя, 

політичного плюралізму, загальних принципів діяльності механізму держави та 

принципів соціальної держави, економічної свободи і багатоманітності, 

стійкості конституційного ладу. Україна – суверенна, незалежна, демократична, 

соціальна та правова держава. Форма держави в Україні (форма державного 

правління, форма державного устрою та державний режим). Система 

державних органів за Конституцією України. Теорія поділу влади в Конституції 

України. Конституційно-правова регламентація державної та мов національних 

меншин. Конституційні основи економічної, політичної та ідеологічної 

багатоманітності. Конституційні засади національної безпеки та 



зовнішньоекономічної діяльності. Державна символіка. 

2.5. Територіальний устрій України. 

Поняття та склад територіального устрою України. Види державного 

устрою (унітарні держави, федерація та конфедерація). Основні принципи 

територіального устрою України. Система адміністративно-територіального 

устрою України. Особливий правовий статус окремих територій.  

2.6. Правовий статус людини і громадянина в Україні. 

Поняття і принципи правового статусу особи. Поняття та види прав і 

свобод людини. Поняття та складові принципу рівноправності громадян. 

Загальна характеристика інституту громадянства в Україні. Особливості 

правового статусу іноземців, осіб без громадянства та біженців в Україні. 

Природні особисті права людини. Політичні права і свободи громадян. 

Соціально-економічні права громадян. Культурні (духовні) права людини. 

Характеристика конституційних обов’язків громадян. 

2.7. Народовладдя в Україні. 

Поняття, зміст та види виборів. Принципи виборчого права України. 

Характеристика виборчих систем світу. Концептуальні засади виборчої 

системи України. Правовий статус Центральної виборчої комісії та порядок 

формування окружних і дільничних комісій. Правові засади функціонування 

Державного реєстру виборців. Порядок проведення виборів народних 

депутатів України. Порядок проведення виборів Президента України. 

Порядок проведення місцевих виборів. Оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності, що стосуються процесу виборів депутатів. Поняття та види 

референдумів. Порядок проведення референдумів. Відповідальність за 

порушення законодавства про вибори та референдуми. 

2.8. Верховна Рада України – законодавчий орган держави. 

Правова основа діяльності та склад Верховної Ради України. Правовий 

статус народного депутата України. Зміст основних повноважень Верховної 

Ради України. Організація та порядок роботи Верховної Ради України 

(регламент Верховної Ради України). Органи та посадові особи Верховної 



Ради України. Законотворча діяльність, законодавчий процес та його стадії. 

Правові акти Верховної Ради України.  

2.9. Правовий статус Президента України. 

Загальна характеристика конституційного інституту Президента 

України. Повноваження, які Президент України здійснює самостійно. 

Повноваження, які Президент України здійснює за згодою Верховної Ради 

України. Конституційно-правові функції Президента України. Правова 

основа діяльності, повноваження  та склад Адміністрації Президента 

України. 

2.10. Правовий статус органів виконавчої влади в Україні. 

 Правовий статус та порядок формування Кабінету Міністрів 

України – вищого органу в системі органів виконавчої влади. Види та 

компетенція центральних органів виконавчої влади. Характеристика 

центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом. Правовий 

статус та порядок формування місцевих органів виконавчої влади. 

2.11. Правова основа місцевого самоврядування в Україні. 

Поняття та правова характеристика інституту місцевого 

самоврядування в Україні, сучасні напрямки розвитку. Організація 

територіального державного представництва і місцевого самоврядування в 

Україні. Система суб’єктів місцевого самоврядування та їх повноваження. 

Фінансово-матеріальні засади місцевого самоврядування. Гарантії діяльності 

місцевого самоврядування.  

2.12. Правові засади судочинства в Україні. 

Поняття та ознаки правосуддя. Принципи здійснення правосуддя в 

Україні. Загальна характеристика судової системи України. Система та 

компетенція судів загальної юрисдикції. Система та повноваження 

спеціалізованих судів в Україні. Правовий статус суддів. Застосування 

Конституції України при здійсненні правосуддя. Судовий захист прав та 

свобод людини і громадянина. Імплементація рішень Європейського суду з 

прав людини в правове поле України. 



2.13. Правовий статус Конституційного Суду України.  

Правові засади та принципи функціонування Конституційного Суду 

України. Порядок формування та склад Конституційного Суду України. 

Функції та повноваження Конституційного Суду України. Процесуальні 

засади діяльності Конституційного Суду України, правові наслідки 

прийнятих рішень та перспективи удосконалення діяльності. 

2.14. Конституційно-правовий статус прокуратури в Україні. 

Правові засади організації та діяльності органів прокуратури в Україні. 

Система органів прокуратури України. Повноваження Генерального 

прокурора України. Правова основа прокурорського нагляду. Загальна 

характеристика документів прокурорського реагування. Основні 

повноваження прокурора в цивільному, адміністративному та кримінальному 

процесі.  

 

3. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО 

 

3.1. Цивільне право як галузь права і система законодавства 

України. 

Поняття цивільного права (як галузь права, система законодавства,). 

Предмет цивільного права як галузі права. Метод цивільного права як галузі 

права. Система цивільного права. Поняття та загальна характеристика джерел 

цивільного права. Поняття цивільного законодавства. Цивільний кодекс 

України – основний акт цивільного законодавства.  

3.2. Цивільні правовідносини: їх здійснення та захист. 

Поняття цивільних правовідносин. Структура (елементи) цивільних 

правовідносин. Загальна характеристика суб’єктів і об’єктів цивільних 

правовідносин. Зміст цивільних правовідносин. Види цивільних 

правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин. 

Поняття юридичного факту. Його види. Здійснення цивільних прав. Межі 



здійснення цивільних прав. Виконання цивільних обов’язків. Захист 

цивільних прав та інтересів. 

3.3. Об’єкти та суб’єкти цивільних правовідносин. 

Поняття та класифікація об’єктів цивільних прав (правовідносин). Речі 

як об’єкти цивільних прав (правовідносин). Особисті немайнові блага як 

об’єкти цивільних прав. 

Поняття фізичної особи. Поняття цивільної правоздатності, її зміст. 

Поняття дієздатності фізичної особи. Обмеження дієздатності фізичної особи 

та визнання її недієздатною. Правові наслідки обмеження дієздатності та 

визнання особи недієздатною. Фізична особа - підприємець. 

Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи 

Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування особи. 

Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. 

Захист немайнових прав фізичної особи. 

Поняття опіки та піклування. Призначення опікуна та піклувальника. 

Основні права та обов’язки опікуна та піклувальника. Припинення опіки та 

піклування. 

Поняття і ознаки юридичної особи. Цивільна правосуб’єктність 

юридичних осіб. Класифікація юридичних осіб. Юридичні особи приватного 

права.  

3.4. Правочини. Представництво у цивільному праві. 

Поняття правочину. Умови дійсності правочинів. Види правочинів. 

Укладання, тлумачення змісту правочину. Недійсні правочини, їх види. 

Правові наслідки визнання правочину недійсним. 

Поняття представництва. Підстави виникнення та види 

представництва. Представництво за довіреністю. Довіреність. Види 

довіреностей. Поняття строків в цивільному праві. Обчислення строків в 

цивільному праві. Позовна давність. Наслідки сплину строків позовної 

давності. 

 



3.5. Право власності. 

Право власності в системі речових прав. Поняття власності і права 

власності. Зміст права власності. Види права власності. Здійснення права 

власності. 

Загальні поняття набуття права власності. Припинення права власності. 

Класифікація права власності. Право спільної сумісної власності. 

Право спільної часткової власності.  

Загальна характеристика захисту права власності. Поняття прав на чужі 

речі. Володіння чужим майном. Захист прав на чужі права.  

Поняття та види права інтелектуальної власності. Суб’єкти, об’єкти 

права та підстави виникнення права інтелектуальної власності. Зміст права 

інтелектуальної власності. Авторське право. Захист права інтелектуальної 

власності.  

3.6. Зобов'язальне право. 

Поняття зобов'язання. Сторони зобов'язання. Класифікація зобов'язань. 

Елементи зобов'язань: суб'єкти зобов'язання, юридичний об'єкт, зміст 

зобов'язання. Підстави виникнення зобов'язань. 

Загальні умови виконання зобов’язань. Принципи виконання 

зобов’язання. Умови належного виконання зобов’язань. Забезпечення 

виконання зобов’язань. Способи забезпечення виконання зобов’язань та їхня 

характеристика. Підстави припинення зобов'язань.  

3.7. Відповідальність у цивільному праві. 

Поняття і ознаки цивільної відповідальності. Види і форми цивільної 

відповідальності. Підстави виникнення цивільної відповідальності. Цивільне 

правопорушення. Звільнення від цивільної відповідальності. 

Визначення цивільно-правової відповідальності. Особливості цивільно-

правової відповідальності. Підстави звільнення від відповідальності. 

3.8. Договори у цивільному праві. 

Поняття та види договору. Умови договору. Істотні умови. Звичайні 

умови. Укладення, зміна і розірвання договору.  



Юридична характеристика договору купівлі-продажу. Права та 

обов'язки сторін за договором купівлі-продажу. Загальна характеристика 

договору дарування. Права та обов'язки сторін за договором дарування. 

Умови розірвання договору дарування. Договір міни. Загальна 

характеристика видів договорів майнового найму. Договір позички. Види 

договорів на виконання робіт. Договір підряду. Загальна характеристика 

договорів про надання послуг. Види договорів про надання фінансових 

послуг.  

3.9. Загальні положення про спадкування. 

Спадкове право та спадкування. Суб'єкти та об'єкти спадкового права. 

Правила спадкування. Відкриття спадщини. Види спадкування. Спадкування 

за законом. Загальні правила спадкування за заповітом. Поняття заповіту. 

Правила посвідчення заповітів. Право на заповіт. Зміст заповіту. 

Заповідальний відказ. Право на обов'язкову частку у спадщині. Визнання 

заповіту недійсним. 

Загальні правила спадкування за законом. Черговість спадкування за 

законом. П'ять черг спадкоємців за законом. Зміна черговості одержання 

права на спадкування Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом. 

Прийняття спадщини. Правила прийняття спадщини. Місце та строки 

для прийняття спадщини. Право на відмову від прийняття спадщини. Перехід 

права на прийняття спадщини. Поділ спадщини між спадкоємцями. 

Управління спадщиною. 

 

4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 

 

4.1. Кримінальне право та закон про кримінальну 

відповідальність. 

Кримінальне право як галузь законодавства, науки та навчальна 

дисципліна. Прийоми пізнання властиві науці кримінального права. 

Кримінальне право як галузь права: поняття та ознаки. Предмет і метод 



правового регулювання кримінального права. Кримінально-правові 

відносини: їх юридичний зміст, суб’єкти та предмет. 

Принципи кримінального права. Принцип індивідуальної 

відповідальності. Принципи відповідальності за наявності вини та 

суб'єктивного ставлення у провину. Неприпустимість подвійного 

звинувачення. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його 

ознаки, основні риси та значення. Структура КК. Побудова Загальної частини 

КК. Побудова Особливої частини КК. Кримінально-правові норми, їх види та 

структура.  

4.2. Злочин та його види. 

Поняття злочину та його ознаки. Формальне, матеріальне і формально-

матеріальне визначення злочину. Матеріальна ознака злочину. Винність як 

ознака злочину. Протиправність як ознака злочину. Значення ч. 2 ст. 11 КК 

для поняття злочину. (Малозначність діяння за ч. 2 ст. 11 КК – поняття, 

ознаки, значення). Відмежування злочину від інших правопорушень. 

Класифікація злочинів за ступенем тяжкості. Критерій розмежування 

злочинів за ступенем тяжкості. 

Склад злочину, його визначення та функції. Системність складу 

злочину. Фундаментальна та розпізнавальні функції складу злочину. 

Елементи та ознаки складів злочинів. Об’єкт злочину. Об’єктивна сторона 

злочину. Суб’єкт злочину. Суб’єктивна сторона злочину. Факультативна 

ознака складу злочину –предмет злочину. Класифікації складів злочинів. 

Формальні та матеріальні склади злочинів. 

4.3. Покарання та його види. 

Поняття покарання. Розвиток поняття покарання у вітчизняному 

кримінальному праві. Сутність покарання. Ознаки покарання. Цілі 

покарання. Кара як мета покарання. Виправлення засудженого як мета 

покарання. Спеціальне попередження як мета покарання. Загальне 

попередження як мета покарання. Види покарання. Основні покарання. 

Додаткові покарання. Характеристика окремих видів покарань. Принципи 



призначення покарання. Система та значення принципів призначення 

покарання. Загальні засади призначення покарання. Ступінь тяжкості 

вчиненого діяння. Види і правові підстави звільнення від відбування 

покарання. Умовні і безумовні підстави звільнення від відбування покарання. 

Класифікація підстав звільнення від відбування покарання на пов’язані з 

відбуттям повного строку покарання і дострокові. 

4.4. Злочини проти життя та здоров’я особи. 

Умисне вбивство. Поняття та види. Склад умисного вбивства без 

обтяжуючих і пом’якшуючих обставин. Умисне вбивство при обтяжуючих 

обставинах. Види обтяжуючих обставин. Умисне вбивство, вчинене з 

особливої жорстокістю. Умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним 

для життя багатьох осіб. Умисне вбивство з корисливих мотивів. Умисне 

вбивство з хуліганських мотивів. Умисне вбивство, вчинене на замовлення. 

Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання. Умисне 

вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Умисне вбивство при 

пом’якшуючих обставинах, його види. Умисне вбивство, вчинене у стані 

сильного душевного хвилювання. Поняття сильного душевного хвилювання. 

Склад злочинів. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. 

Склад злочинів. Відповідальність співучасників цього злочинів. Вбивство 

при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, 

необхідних для затримання злочинця. Склад злочинів. Вбивство через 

необережність.  

4.5. Злочини проти волі, честі та гідності особи. 

Злочини проти волі, честі та гідності особи, їх загальна характеристика 

й види. Конституція України про охорону волі, честі та гідності особи.  

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Конструкція 

складу злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки цього 

злочину.  



Захоплення заручників. Дії, що утворюють об’єктивну сторону цього 

злочину. Мета як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі 

ознаки злочину.  

Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. Дії, що 

утворюють об’єктивну сторону злочину. Мета як обов’язкова ознака 

суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки 

злочину.  

Експлуатація дітей. Потерпілий від злочину. Мета як обов’язкова 

ознака суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки злочину.  

Незаконне поміщення в психіатричний заклад. Завідомість як ознака 

цього злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

4.6. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності 

особи. 

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи, їх 

загальна характеристика та види.  

Зґвалтування. Фізичне і психічне насильство як ознака об’єктивної 

сторони. Поняття безпорадного стану потерпілої особи. Потерпілий від 

злочину. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки злочину.  

Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом. 

Фізичне і психічне насильство як ознака об’єктивної сторони. Поняття 

безпорадного стану потерпілої особи. Потерпілий від злочину. Кваліфікуючі 

та особливо кваліфікуючі ознаки злочину. Співвідношення цього злочину із 

зґвалтуванням.  

Примушування до вступу в статевий зв’язок. Поняття примушування. 

Потерпілий від злочину. Момент закінчення цього злочину. Кваліфікуючі 

ознаки злочину.  

Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. Поняття 

статевої зрілості. Потерпілий від злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі 

ознаки злочину.  



Розбещення неповнолітніх. Поняття розпусних дій. Потерпілий від 

злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. 

4.7. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і 

свобод людини і громадянина. 

Поняття, загальна характеристика і види проти виборчих, трудових та 

інших особистих прав і свобод людини і громадянина. Узагальнена 

характеристика злочинів проти виборчого права та права брати участь у 

референдумі. Узагальнена характеристика злочинів проти особистих прав і 

свобод людини і громадянина. Узагальнена характеристика злочинів проти 

трудових прав. Порушення авторського права і суміжних прав. Склад 

злочинів. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочинів від злочинів 

проти власності. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Склад 

злочинів. 

4.8.  Злочини проти власності. 

Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти власності. 

Поняття викрадення. Корисливі злочини проти власності з ознаками 

викрадення. Крадіжка. Поняття й ознаки. Момент закінчення злочину. 

Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Відмежування від суміжних злочинів. Грабіж. Поняття й ознаки. Момент 

закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. Викрадення 

електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання. 

Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.  

Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. 

Ознаки діяння. Привласнення особою знайденого або чужого майна, що 

випадково опинилося у неї. Особливості предмета злочину. Ознаки діяння. 

Особливості суб’єктивної сторони. Відмінність від розкрадання. Самовільне 

зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. Ознаки діяння.  

 



4.9. Злочини у сфері господарської діяльності. 

Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері 

господарської діяльності. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, 

пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, 

державних цінних паперів чи білетів державної лотереї. Незаконні дії з 

документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу 

до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення. Контрабанда. 

Протидія законній господарській діяльності. Доведення до банкрутства. 

Шахрайство з фінансовими ресурсами. Відмежування цього злочинів від 

злочинів проти власності. Маніпулювання на фондовому ринку. Незаконне 

використання інсайдерської інформації. Умисне введення в обіг на ринку 

України (випуск на ринок України) небезпечної продукції.  

4.10. Злочини проти громадського порядку та моральності. 

Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти громадського 

порядку та моральності. Групове порушення громадського порядку. Склад 

злочинів. Масові заворушення. Хуліганство. Поняття хуліганства. 

Відмежування хуліганства від групового порушення громадського порядку, 

масових заворушень та злочинів проти особи. Кваліфікація хуліганства за 

сукупністю з іншими злочинами. Наруга над могилою. Жорстоке поводження 

з тваринами. Створення або утримання місць розпусти і звідництво. 

Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Поняття 

сутенерства. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Склад злочинів. 

 

5. ТРУДОВЕ ПРАВО 

 

5.1. Предмет, метод і система трудового права. 

Поняття трудового права як самостійної галузі права. Предмет 

трудового права: трудові відносини, та інші відносини, що тісно пов'язані з 

трудовими відносинами, або витікають з трудових відносин. Особливості 

методу правового регулювання трудових відносин. Функції трудового права 



в сучасних умовах. Відмежування трудового права від суміжних галузей 

права (цивільного, адміністративного права, права соціального 

забезпечення). Система трудового права і система трудового законодавства.  

Поняття і значення основних принципів трудового права. Принципи, 

що виражають політику держави в галузі правового регулювання ринку праці 

і ефективної зайнятості. Принципи, що визначають застосування умов праці. 

Принципи, що визначають охорону трудових прав працівників. Зміст 

основних принципів трудового права.  

Поняття джерел трудового права. Класифікація джерел трудового 

права та їх види. Загальна характеристика найважливіших джерел трудового 

права. Конституція України як основне джерело трудового права. Кодекс 

законів про працю України. Закони, що регулюють трудові відносини. 

Підзаконні акти як джерела трудового права. Акти соціального партнерства. 

Локальні нормативно-правові акти. Значення роз'яснень Пленуму 

Верховного Суду України. 

5.2. Трудові правовідносини. Суб’єкти трудового права. 

Поняття і класифікація суб'єктів трудового права. Правовий статус 

суб'єктів, його види і зміст: трудова правоздатність та дієздатність, 

суб'єктивні права і юридичні обов'язки, гарантії прав і обов'язків, 

відповідальність суб'єктів трудового права. 

Громадяни (працівники) як суб'єкти трудового права. Підприємства, 

установи, організації і фізичні особи як суб'єкти трудового права. 

Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним 

орган як суб'єкт трудового права. 

Адміністрація державних і комунальних підприємств як суб'єкт 

трудового права. 

Трудовий колектив як суб'єкт трудового права. Основні функції та 

повноваження трудового колективу. Загальна характеристика законодавства 

про трудові колективи. 



Профспілки як суб'єкти трудового права. Правовий статус профспілок. 

Участь профспілок у встановленні умов праці, у застосуванні норм трудового 

права, у нагляді та контролі за додержанням трудового законодавства, у 

вирішенні трудових спорів.  

5.3. Колективний договір. 

Поняття колективного договору. Сторони колективного договору. 

Сфера укладання колективного договору. 

Порядок укладання колективного договору. Зміст колективного 

договору. Взаємні права та обов'язки сторін щодо врегулювання виробничих, 

трудових, соціально-економічних відносин. 

Колективні переговори. Порядок вирішення розбіжностей, що 

виникають під час ведення колективних переговорів. Строк чинності 

колективного договору. 

Реалізація колективного договору і контроль за його виконанням. 

Відповідальність за порушення колективного договору.  

5.4. Трудовий договір. 

Поняття трудового договору. Трудовий договір як підстава виникнення 

трудових правовідносин. Відмінність трудового договору від суміжних 

цивільно-правових договорів, пов'язаних з працею (підряду, доручення та 

ін.). 

Порядок укладання трудового договору. Сторони та зміст трудового 

договору. Обов'язкові та факультативні умови трудового договору. 

Форма трудового договору. Випадки, коли додержання письмової 

форми трудового договору є обов'язковим. 

Строки трудового договору. Укладення трудових договорів на 

невизначений строк; на строк, що визначається сторонами; на час виконання 

певної роботи. Трудовий договір на сезонні та тимчасові роботи. 

Контракт як особливий вид трудового договору. Сумісництво та 

суміщення робіт та професій. 



Випробування при прийнятті на роботу. Строки і результати 

випробування. Випадки, коли випробування при прийнятті на роботу, не 

встановлюються. Правові наслідки випробування. 

Поняття переведення на іншу роботу. Постійні і тимчасові 

переведення. Умови та порядок переведення на іншу роботу. Поняття 

переміщення і його відмінність від переведення. 

Зміна істотних умов праці. Зміни в організації виробництва як підстава 

для зміни істотних умов праці. 

Особливості переведення на більш легку роботу за станом здоров'я, а 

також вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років. 

 5.5. Припинення трудового договору. 

Класифікація підстав припинення трудового договору. Порядок 

припинення трудового договору за угодою сторін; по закінченні строку 

трудового договору; з підстав, передбачених контрактом. 

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Особливості 

розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника. 

Розірвання трудового договору з ініціативи власника (або 

уповноваженого ним органу). Додаткові підстави розірвання трудового 

договору з ініціативи власника або уповноваженого органу з окремими 

категоріями працівників за певних умов. 

Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового органу. 

Інші підстави розірвання трудового договору. 

Порядок оформлення звільнення з роботи і здійснення розрахунку. 

Вихідна допомога. Відповідальність за затримку приведення розрахунків і 

видачу трудової книжки.  

5.6. Робочий час та час відпочинку. 

Поняття робочого часу і його тривалість. Нормальна, скорочена і 

неповна тривалість робочого часу. 

Поняття робочого тижня і його види. Поняття робочої зміни. Графіки 

змінності роботи. Вахтовий метод організації роботи. Гнучкі графіки роботи. 



Початок і закінчення роботи. Ненормований режим праці. Поняття 

надурочних робіт. Обмеження надурочних робіт і заборона залучення до них 

окремих категорій працівників. 

Поняття і види часу відпочинку. Перерви протягом дня і між робочими 

днями. Щотижневий відпочинок. Заборона праці у вихідні дні. Порядок 

залучення до роботи у вихідні та святкові дні. 

Щорічна відпустка. Види щорічних відпусток. Тривалість відпусток. 

Щорічна основна відпустка. Підстави для надання додаткових відпусток і їх 

тривалість. 

Підстави для надання та тривалість соціальних відпусток. Творчі 

відпустки. Відпустки, пов'язані з навчанням. Відпустки без збереження 

заробітної плати.  

5.7. Юридична відповідальність за трудовим правом. 

Дисципліна праці та правові засоби її забезпечення. Поняття 

дисципліни праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку як метод 

забезпечення порядку на підприємстві, в установі, в організації. Обов'язки 

працівників і власника (або уповноваженого ним органу). 

Поняття заохочень. Види та порядок застосування, заохочень за успіхи 

в роботі. 

Поняття дисциплінарного проступку. Поняття і види дисциплінарної 

відповідальності. 

Порядок і строки застосування дисциплінарних стягнень. Органи 

правомочні застосовувати дисциплінарні стягнення. Оскарження і зняття 

дисциплінарних стягнень. 

Інші заходи впливу на порушників дисципліни праці.  

Матеріальна відповідальність у трудовому праві. Поняття матеріальної 

відповідальності за шкоду, завдану підприємству, установі, організації, та її 

відмінність від майнової відповідальності за нормами цивільного права. 

Підстави і умови матеріальної відповідальності. Поняття категорії 

нормального виробничо-господарського ризику. 



Види матеріальної відповідальності. Поняття, випадки обмеженої 

матеріальної відповідальності. Поняття і випадки повної матеріальної 

відповідальності. 

Межі матеріальної відповідальності у випадках, коли фактичний розмір 

перевищує її номінальний розмір. 

Індивідуальна і колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. 

Письмові договори про повну матеріальну відповідальність. 

Визначення розміру шкоди. Порядок відшкодування заподіяної шкоди.  

 5.8.  Охорона праці 

Поняття охорони праці за нормами трудового права. Організація 

роботи з охорони праці та техніки безпеки на підприємствах. 

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві. 

Оформлення наслідків розслідування нещасних випадків. 

Порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівнику ушкодженням 

його здоров'я при виконанні ним трудових обов'язків. 

Умови і додаткові гарантії праці жінок. Роботи, на яких забороняється 

застосування праці жінок. Обмеження праці жінок на певних роботах. 

Пільги для вагітних жінок і жінок, які мають дітей. 

Права неповнолітніх у трудових відносинах. Роботи, на яких 

забороняється застосування праці неповнолітніх. Додаткові пільги та гарантії 

неповнолітнім за трудовим законодавством. 

Праця інвалідів. Роботи, на яких забороняється застосування праці 

інвалідів.  

5.9. Трудові спори та порядок їх вирішення 

Поняття трудового спору. Класифікація трудових спорів. Індивідуальні 

та колективні трудові спори. 

Комісії по трудових спорах, їх компетенція. Строки звернення до 

комісії по трудових спорах. Виконання рішення комісії по трудових спорах. 

Судовий порядок розгляду трудових спорів. Компетенція районних 

(міських) судів по розгляду трудових спорів. 



Строки звернення до районного (міського) суду за вирішенням 

трудових спорів. Виконання рішень районного (міського) суду з трудових 

спорів. 

Порядок розгляду колективних трудових спорів. Причини виникнення 

колективних трудових спорів. 

Повноваження примирної комісії, трудового арбітражу, строки 

розгляду колективних трудових спорів у цих органах. Повноваження 

Національної служби посередництва і примирення. 

Право на страйк. Визнання страйку незаконним і його правові наслідки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

вступників з фахових дисциплін 

для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 

галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 030401 

«Правознавство» 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

Цілі письмового тестування з фахових дисциплін: 

 перевірити відповідність знань, вмінь та навичок вступників 

вимогам навчальних програм; 

 оцінити рівень підготовленості вступників до подальшого 

навчання в інституті; 

Вимоги до освітньо-професійної підготовки з фахових дисциплін: 

Мета та завдання вивчення фахових дисциплін полягає у виявленні 

рівня підготовки абітурієнта, володіння професійними знаннями для 

опанування освітнього ступеня «бакалавр» варіативної компоненти 

«Правознавства». 

 

Загальні вимоги: 

 вступник має знати основні програмні положення з фахових 

дисциплін: «Теорія держави та права», «Цивільне право», 

«Кримінальне право», «Конституційне право»; «Трудове право» 

 вміти застосовувати вивчення теоретичних матеріалів та 

практичні навички під час виконання тестових завдань. 

 Білет письмового тестування з фахових дисциплін складається з 50 закритих 

тестових завдань. Вступнику потрібно обрати одну правильну (найбільш 

повну) відповідь.  

1. Якщо відповідь на тест надана правильно, то виставляється 

максимальний бал (2 бали). 

2. Якщо відповідь на тестові завдання є неправильною то виставляється 0 

балів. 

3. Загальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт  – 100. 

4. Мінімальна сума балів з випробування дорівнює 60. 
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