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Програму фахового вступного випробування розроблено фаховою 

атестаційною комісією для проведення вступних випробувань для вступу на 

навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» 

(освітня програма «Правознавство»). 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Фахове вступне випробування для вступу для здобуття ступеня 

магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) 

бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра 

іноземних громадян передбачає перевірку здатності до опанування освітньої 

програми другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі здобутих 

раніше компетентностей. 

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання 

для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» (освітня 

програма «Правознавство») на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного 

рівня) бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) іноземних громадян розроблена фаховою атестаційною комісією 

на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом 

«Правознавство» у Національному транспортному університеті. 

Фахове вступне випробування для вступу на навчання іноземних 

громадян проводиться у формі співбесіди. 

Вступнику пропонуються три питання з основних профілюючих 

дисциплін, які передбачають надання вступником розгорнутої усної 

теоретичної відповіді. 
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1. ДИСЦИПЛІНА «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО» 
 

Тема 1. Поняття, суть і основні риси державного управління. 

Управління як соціальне явище. Поняття та складові частини 

управлінської системи. Поняття та види управління. Поняття та основні риси 

державного управління. Принципи державного управління. Співвідношення 

державного управління і державної виконавчої влади. 

Тема 2. Адміністративне право України як галузь права. Предмет і 

метод правового регулювання. 

Предмет адміністративного права. Метод адміністративно-правового 

регулювання суспільних відносин (зміст, значення, практичне застосування). 

Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. Система 

адміністративного права. Адміністративне право як юридична наука і 

навчальна дисципліна.  

Тема 3. Механізм адміністративно-правового регулювання. 

Поняття механізму адміністративно-правового регулювання, його 

складові частини, обов’язкові та факультативні. Поняття адміністративно-

правової норми. Відмінності адміністративно-правових норм від норм інших 

галузей права. Структура адміністративно-правової норми. Джерела 

адміністративного права – зовнішні форми вираження адміністративно-

правових норм. Поняття адміністративно-правових відносин.  

Тема 4. Суб’єкти адміністративного права України. Індивідуальні 

суб’єкти адміністративно-правових відносин. Колективні суб’єкти 

адміністративного права. 

Суб’єкти адміністративного права та їх система. Громадяни як суб’єкти 

адміністративного права. Складові адміністративної правосуб’єктності. 

Адміністративна правоздатність. Адміністративна дієздатність. Система 

суб’єктів адміністративного права. Поняття та особливості адміністративно-

правового статусу громадянина. Адміністративна правоздатність громадян. 

Адміністративна дієздатність громадян. Обставини, що характеризують 

дієздатність громадян. Адміністративно-правовий статус іноземців, біженців, 

осіб без громадянства.  

Конституційне закріплення правового статусу Президента України. 

Повноваження Президента України в сфері виконавчої влади.  

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування як 

суб’єкти адміністративного права України. Особливості адміністративної 

правоздатності і дієздатності органів виконавчої влади. Класифікація органів 

державної виконавчої влади за масштабом діяльності. Вищі, центральні, 

місцеві органи виконавчої влади. Характеристика їх адміністративно-

правового статусу. Класифікація органів державної виконавчої влади за 

порядком утворення, за обсягом компетенції, за порядком вирішення 

підвідомчих питань. Структура та штати органів державної виконавчої влади. 

Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим. 
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Тема 5. Державна служба в Україні та її адміністративно-правове 

регулювання. 

Поняття державної служби і державного службовця. Поняття посади і 

посадової особи. Особливості адміністративно-правового статусу державних 

службовців. Проходження державної служби. Адміністративна 

правоздатність і адміністративна дієздатність державних службовців. Права 

державних службовців у сфері державного управління. Адміністративно-

правові обов’язки державних службовців, види і характеристика обмежень 

щодо державних службовців. Відсторонення державного службовця від 

виконання повноважень за посадою. Підстави припинення державної служби. 

Відставка державного службовця. Соціальне забезпечення державного 

службовця. 

Тема 6. Форми та методи державного управління.  

Поняття функцій державного управління. Види функцій державного 

управління. Загальні функції державного управління. Поняття форм 

державного управління. Взаємозв’язок форм і методів державного 

управління. Використання форм державного управління. Правові і неправові 

форми державного управління. Установлення норм права (видання 

нормативних актів управління, адміністративна правотворчість).  

Поняття методів державного управління. Види методів державного 

управління Класифікація методів державного управління Поняття, 

особливості та цілі адміністративного примусу. Види адміністративного 

примусу. Поняття та види заходів адміністративного попередження. Поняття 

та види заходів адміністративного припинення. Цілі адміністративного 

припинення. Нормативне закріплення заходів адміністративного припинення.  

Тема 7. Законність і дисципліна в державному управлінні 

Поняття законності в державному управлінні. Конституційні основи 

забезпечення законності в державному управлінні. Принципи забезпечення 

законності в державному управлінні. Поняття способу забезпечення 

законності в державному управлінні. Контроль і нагляд як засіб забезпечення 

законності в державному управлінні. Види контролю. Парламентський 

контроль. Президентський контроль. Урядовий контроль. Судовий контроль. 

Контроль з боку центральних органів виконавчої влади. Контроль з боку 

місцевих органів виконавчої влади. Нагляд прокуратури як засіб 

забезпечення законності. Звернення громадян як засіб забезпечення 

законності в державному управлінні. Пропозиції (зауваження), заяви 

(клопотання), скарги.  

Тема 8. Адміністративна відповідальність. 

Поняття і підстави адміністративної відповідальності. Відокремлення 

адміністративної відповідальності від інших видів юридичної 

відповідальності. Принципи адміністративної відповідальності. Вік, після 

досягнення якого настає адміністративна відповідальність. Обставини, що 

виключають адміністративну відповідальність (крайня необхідність, 

необхідна оборона, неосудність). Поняття адміністративного 

правопорушення. Склад адміністративного правопорушення. Види 
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адміністративних правопорушень. Запобігання Поняття адміністративного 

стягнення. Мета адміністративного стягнення. Система адміністративних 

стягнень. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. Основні і 

додаткові адміністративні стягнення. Загальні правила накладення стягнень 

за адміністративне правопорушення. Обставини, що пом’якшують 

відповідальність за адміністративне правопорушення.  

Тема 9. Провадження у справах про адміністративні право-

порушення 

Загальна характеристика адміністративного процесу. Зміст та загальні 

риси адміністративного процесу. Суб’єкти адміністративного процесу. 

Адміністративна юрисдикція. Відокремлення адміністративного процесу від 

інших видів юридичної процесуальної діяльності. Структура 

адміністративного процесу. Поняття адміністративного провадження. Стадії 

адміністративних проваджень. Система адміністративних проваджень.  

Тема 10. Управління економікою. Правові основи управління 

економікою 

Економіка як об’єкт адміністративно-правового регулювання. Зміст 

державного управління економікою. Система і повноваження центральних і 

місцевих органів у сфері управління економікою. 

Тема 11. Управління соціально-культурною сферою 

Управління освітою. Організаційно-правові основи і система освіти. 

Органи управління освітою. Державний контроль за діяльністю установ 

освіти. 

Управління наукою. Органи й організація державного управління 

наукою. 

Управління охороною здоров’я населення. Організаційно-правові 

основи і система органів управління охороною здоров’я населення. 

Управління культурою. Організаційно-правові основи і система органів 

управління культурою. 

Управління у сфері соціального захисту населення. Організаційно-

правові основи і система органів соціального захисту населення. Державна 

політика в справах родини і молоді. 

Тема 12. Управління адміністративно-політичною діяльністю 

Управління обороною. Організаційно-правові основи управління 

обороною. Військова служба. Організаційно-правові основи управління 

національною безпекою. Державний кордон і його охорона. 

Організаційно-правові основи управління внутрішніми справами. 

Органи внутрішніх справ. Державний протипожежний нагляд. Нагляд за 

безпекою дорожнього руху. 

Управління іноземними справами. 

Організаційно-правові основи управління юстицією. Органи юстиції й 

адвокатура. 

Тема 13. Державне управління іншими галузями. 

Управління фінансами. Управління в галузі бюджетної діяльності. 

Управління в системі оподаткування. Управління грошовим обігом і 
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системою валютного регулювання. Державне регулювання ринком цінних 

паперів. 

Управління фондом державного майна. Державне і комунальне майно. 

Оренда державного майна, види оренди. Система органів управління в сфері 

обігу цінних паперів. Фондові біржі, їх повноваження. Органи управління 

державним та комунальним майном. Правове регулювання діяльності у сфері 

обігу цінних паперів та фондового ринку в Україні. Законодавче 

забезпечення управління фондом державного та комунального майна. 

Управління у сфері статистики та обліку. 

Управління архівною справою.  

 

Орієнтовані питання для фахового вступного випробування 
 

1. Поняття адміністративного права як галузі права. 

2. Предмет та завдання адміністративного права як галузі права. 

3. Поняття та зміст системи адміністративного права. 

4. Поняття та специфіка змісту адміністративно-правових норм. 

5. Поняття структури адміністративно-правової норми. 

6. Поняття та сутність адміністративно-правових відносин. 

7. Поняття та специфіка джерел адміністративного права. 

8. Поняття суб’єктів адміністративного права. 

9. Ознаки суб'єктів адміністративного права. 

10. Види суб’єктів адміністративного права та їх характеристика.  

11. Громадяни як суб’єкти адміністративного права. 

12. Президент України як суб’єкт адміністративного права. 

13. Кабінет Міністрів України як суб’єкт адміністративного права. 

14. Центральні органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного 

права. 

15. Місцеві органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права. 

16. Дайте поняття державної служби в Україні. 

17. Функції та завдання державної служби. 

18. Методи державного управління. 

19. Форми (інтстиументи0 державного управління. 

20. Адміністративні процедури. 

21. Адміністративні послуги. 

22. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності. 

23. Система адміністративних стягнень. 
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2. ДИСЦИПЛІНА «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО» 
 

Тема 1. Поняття і система Загальної частини кримінального права. 

Наука кримінального права 

Поняття кримінального права. Загальна характеристика Кримінального 

кодексу України. Завдання, функції та принципи кримінального права. 

Система кримінального права. Кримінальне право і суміжні галузі права. 

Наука кримінального права. 

Тема 2. Кримінальна відповідальність та її підстави  

Поняття кримінальної відповідальності. Реалізація кримінальної 

відповідальності у трьох формах. Підстави кримінальної відповідальності. 

Тема 3. Закон про кримінальну відповідальність 

Поняття закону про кримінальну відповідальність. Чинність закону про 

кримінальну відповідальність у часі. Стадії процесу набрання законом 

чинності.  

Тема 4. Поняття злочину 

Поняття злочину та його ознаки. Значення ч. 2 ст. 11 КК України для 

поняття злочину. Відмінність злочину від інших правопорушень. 

Класифікація злочинів. 

Тема 5. Склад злочину 

Поняття і значення складу злочину. Елементи і ознаки складу злочину. 

Види складу злочину. Кваліфікація злочинів. Об’єкт злочину. Об’єктивна 

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

Тема 6. Стадії злочину 

Поняття і види стадій злочину. Закінчений злочин. Незакінчений 

злочин і його види. Готування до злочину. Замах на злочин. Кримінальна 

відповідальність за незакінчений злочин (за готування до злочину і за замах 

на злочин). Добровільна відмова від вчинення злочину: поняття, ознаки, 

мотиви добровільної відмови від доведення злочину до кінця, стадії вчинення 

злочину, на яких можлива добровільна відмова від злочину. 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
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Тема 7. Співучасть у злочині 

Поняття, об’єктивні і суб’єктивні ознаки співучасті. Види 

співучасників (виконавець, організатор, підбурювач, пособник). Форми 

співучасті (поняття, ознаки, проста співучасть, вчинення злочину групою 

осіб без попередньої змови, складна співучасть з розподілом ролей, вчинення 

злочину групою осіб за попередньою змовою, вчинення злочину 

організованою групою, вчинення злочину злочинною організацією).  

Тема 8. Повторність, сукупність і рецидив злочину 

Множинність злочинів. Одиничний злочин як складовий елемент 

множинності злочинів. Сукупність злочинів: ознаки. Види сукупності 

злочинів. Рецидив злочинів: поняття, види рецидиву. 

Тема 9. Обставини, що виключають злочинність діяння 

Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння: 

необхідна оборона: поняття, право на необхідну оборону (два елементи). 

Ознаки необхідної оборони. Особа, яка підлягає затриманню. Крайня 

необхідність. 

Тема 10. Звільнення від кримінальної відповідальності 

Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності.  

Тема 11. Поняття, мета покарання, система та види покарань 

Поняття покарання. Сім ознак покарання. Мета покарання: поняття, 

мета, мета спеціального попередження. Розподіл покарань на три групи. 

Характеристика видів основних і додаткових покарань, покарань, що можуть 

призначатися і як основні, і як додаткові. 

Тема 12. Звільнення від покарання та його відбування 

Поняття звільнення від покарання та його види. Амністія і 

помилування. 

Тема 13. Судимість 

Поняття судимості: мета і підстави. Погашення судимості: поняття і 

підстави. Зняття судимості: поняття і умови. 

Тема 14. Примусові заходи медичного характеру та примусове 

лікування 

Поняття примусових заходів медичного характеру, підстави 

застосування, перелік примусових заходів. Надання амбулаторної 

психіатричної допомоги в примусовому порядку. Примусове лікування. 

Тема 15. Особливості кримінальної відповідальності і покарання 

неповнолітніх 

Суб’єкт злочину, особливості кримінальної відповідальності і 

покарання неповнолітніх за розділом ХV КК. Особливості звільнення 

неповнолітніх від кримінальної відповідальності. Звільнення від 

кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів 

виховного характеру. Звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. Види покарань, 

які застосовуються до неповнолітніх, і особливості їх призначення. 

Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування. 

Погашення і зняття судимості. 
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Тема 16. Основні питання загальної частини кримінального права 

окремих іноземних держав. 

Кримінальне право Франції та Німеччини. Кримінальне право Англії та 

США. Кримінальне право Росії. 

Тема 17. Поняття та система Особливої частини кримінального 

права. Наукові основи кваліфікації злочинів 

Поняття та система особливої частини кримінального права. Зв’язок і 

єдність норм Загальної і Особливої частини кримінального права. Особлива 

частина КК.  

Тема 18. Злочини проти основ національної безпеки України 

Поняття злочинів проти основ національної безпеки України. Види 

злочинів проти національної безпеки України та їх кримінально-правова 

характеристика.  

Тема 19. Злочини проти життя та здоров‘я особи 

Злочини проти життя та їх кримінально-правова характеристика.  

Тема 20. Злочини проти волі, честі та гідності особи 

Безпосередній об’єкт злочинів, передбачених третім розділом 

Особливої частини КК (воля, честь, гідність особи). Кримінально-

правова характеристика цих злочинів. 

Тема 21. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недо-

торканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації 

Поняття і види злочинів у сфері охорони державної таємниці, 

недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, їх 

кримінально-правова характеристика. 

Злочини, які посягають на відносини у сфері охорони державної 

таємниці або конфіденційності інформації. 

Злочини, які посягають на недоторканість державного кордону. 

Злочини, які порушують порядок комплектування Збройних Сил 

України, що забезпечує її обороноздатність. 

Тема 22. Злочини проти авторитету органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян 

Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти авторитету 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань 

громадян. 

Злочини у сфері використання державної символів. 

Злочини, пов’язані із перешкоджанням діяльності організацій та 

об’єднань громадян. 

Злочини проти представників влади, працівників правоохоронних 

органів, членів громадських формувань. 

Злочини у сфері використання документів і засобів отримання 

інформації. 

Інші злочини проти авторитету держави і діяльності об’єднань 

громадян. 
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Тема 23. Злочини у сфері використання електронно-обчислю-

вальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж 

Поняття злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних 

машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж, їх кримінально-

правова характеристика. 

Види злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних 

машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж. 

Тема 24. Злочини у сфері службової діяльності  

Поняття злочинів у сфері службової діяльності та її кримінально-

правова характеристика.  

Види злочинів у сфері службової діяльності. 

Тема 25. Злочини проти правосуддя 

Види злочинів проти правосуддя та її кримінально-правова 

характеристика. 

Злочини, які посягають на конституційні принципи діяльності органів 

досудового слідства, дізнання, прокуратури і суду. 

Злочини, які посягають на життя, здоров’я, особисту безпеку, майно 

суддів, засідателів та інших учасників судочинства. 

Злочини, які перешкоджають одержанню достовірних доказів та 

істинних висновків у справі. 

Злочини, які перешкоджають виконанню вироку (рішення) 

призначеного ним покарання. 

Тема 26. Злочини проти встановленого порядку несення військової 

служби (військові злочини) 

Поняття і види військових злочинів та їх кримінально-правова 

характеристика. 

Злочини проти порядку підлеглості і військової честі. 

Злочини проти порядку проходження військової служби 

Злочини проти порядку користування військовим майном і його 

зберігання. 

Злочини проти порядку використання військової техніки. 

Злочини проти порядку несення бойового чергування та інших 

спеціальних служб. 

Злочини проти встановленого порядку збереження військової таємниці. 

Військові службові злочини. 

Злочини проти порядку несення служби на полі бою і в районі воєнних 

дій. 

Злочини проти законів і звичаїв війни. 

Тема 27. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку. 

Поняття і види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку, їх кримінально-правова характеристика. 

Злочини пороти миру. 

Злочини проти безпеки людства. 

Злочини проти міжнародного правопорядку. 
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Тема 28. Злочини проти статевої свободи та статевої недо-

торканості особи. 
Об’єкт статевих злочинів або статевої недоторканості та їх 

кримінально-правова характеристика. 

Тема 29. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих 

прав і свобод людини і громадянина 

Поняття і види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих 

прав і свобод людини і громадянина та їх кримінально-правова 

характеристика. 

Тема 30. Злочини проти власності 

Поняття і види злочинів проти власності. Кримінально-правова 

характеристика цих злочинів. Система злочинів проти власності : корисливі, 

некорисливі. 

Тема 31. Злочини у сфері господарської діяльності 

Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності, їх 

кримінально-правова характеристика. Злочини у сфері кредитно-фінансової, 

банківської і бюджетної систем України. 

Тема 32. Злочини проти довкілля 

Поняття і види злочинів проти довкілля. Родовий і безпосередній 

об’єкт суспільних відносин цих злочинів. Кримінально-правова 

характеристика. Злочини проти екологічної безпеки. 

Тема 33. Злочини проти громадської безпеки 

Поняття і види злочинів проти громадської безпеки та кримінально-

права характеристика цих злочинів. Розподіл їх на три групи злочинів. 

Тема 34. Злочини проти безпеки виробництва 

Поняття і види злочинів проти безпеки виробництва, їх кримінально-

правова характеристика. 

Тема 35. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту 

Поняття та система транспортних злочинів і їх кримінально-правова 

характеристика. Злочини, що посягають на безпеку руху або експлуатації 

залізничного, водного чи повітряного транспорту. Злочини, що посягають на 

безпеку руху або експлуатації автотранспорту і міського електротранспорту. 

Тема 36. Злочини проти громадського порядку та моральності 

Загальна характеристика і види злочинів проти громадського порядку 

та моральності, їх кримінально-правова характеристика. 

Тема 37. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я 

населення 

Поняття і види злочинів проти здоров’я населення та їх кримінально-

правова характеристика. Злочини, пов’язані з незаконним обігом 

наркотичних засобів та інших предметів, небезпечних для здоров’я 

населення. 
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Тема 38. Злочини проти правосуддя 

Види злочинів проти правосуддя та їх кримінально-правова 

характеристика. Злочини, які посягають на конституційні принципи 

діяльності органів досудового слідства, дізнання, прокуратури і суду. 

 

Орієнтовані питання для фахового вступного випробування 
 

1. Наукові основи кваліфікації злочинів. 

2. Поняття та ознаки злочину. 

3. Поняття і види злочинів проти національної безпеки України. 

4. Поняття вбивства та його види. 

5. Поняття та елементи складу злочину. 

6. Поняття та види злочинів проти миру. 

7. Поняття та загальна характеристика злочинів проти волі, честі та 

гідності особи. 

8. Поняття та загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та 

статевої недоторканості. 

9. Поняття і види злочинів проти трудових прав людини. 

10. Поняття і види злочинів проти власності. 

11. Кримінально-правовий аналіз злочину «Незаконне введення в організм 

наркотичних засобів». 

12. Кримінально-правовий аналіз злочину «Умисне вбивство в стані 

сильного душевного хвилювання». 

13. Поняття та види умисних вбивств без пом’якшуючих та обтяжуючих 

обставин. 

14. Поняття і види злочинів проти безпеки виробництва. 

15. Хуліганство. 

16. Крадіжка. 

17. Грабіж. 

18. Загальна характеристика і види злочинів проти громадського порядку та 

моральності. 

19. Поняття і види злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини 

проти здоров’я населення. 

20. Розбій. 

21. Шахрайство. 

22. Поняття і види злочинів у сфері службової діяльності. 

23. Зґвалтування. 

24. Поняття та види злочинів проти безпеки людства. 

25. Наукова кваліфікація злочинів. 

26. Поняття і види джерел кримінального права. 

27. Дія кримінального закону в часі. 

28. Поняття та значення стадій вчинення злочину. 
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3. ДИСЦИПЛІНА «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» 
 

Тема 1. Теорія права, її завдання на сучасному етапі, методологія і 

функції.  

Теорія права як система знань про основні та загальні закономірності права, 

її мета і завдання. Характеристика предмета теорії права. Теорія права в 

системі суспільних та юридичних наук. Проблеми зв’язку теорії права із 

суспільною практикою. Методологія теорії права та її роль у пізнанні 

державно-правових явищ.  

Тема 2. Теоретичні проблеми виникнення права 

Необхідність дослідження проблем походження права в 

загальнонауковому і теоретико-правовому аспектах. Загальна характеристика 

існуючих теорій виникнення права. Загальна характеристика первісного 

суспільства: економіка, організація, регулювання. 

Суспільна влада та соціальні норми у докласовому суспільстві. 

Причини і умови, що спонукали виникнення права. Східний (азіатський) і 

західний шляхи виникнення держави. Загальні закономірності виникнення 

держави і права.  

Тема 3. Поняття, суть і ознаки держави, її функції та механізм 

Основні підходи до розуміння сутності держави, плюралізм у розумінні 

і визначенні держави. Державна влада як основа сутності держави. 

Співвідношення класового і загальнолюдського в сутності держави. 

Еволюція сутності і соціального призначення держави. Поняття і 

об’єктивний характер функцій держави. Проблеми класифікації функцій 

держави. Поняття і призначення механізму держави, його роль у здійсненні 

функцій і завдань держави. Основні принципи організації і здійснення 

державної влади. Органи держави і органи місцевого самоврядування, їх 

співвідношення.  

Тема 4. Проблеми типології держав 

Теоретичні основи і призначення типології держав на сучасному етапі 

розвитку загальнотеоретичної юридичної науки. Необхідність визначення 

різних типів держав. Формаційний підхід, його переваги і недоліки. 

Проблеми цивілізаційного підходу. Діалектика співвідношення 

формаційного і цивілізаційного підходів у типології держав. 

Тема 5. Сучасна концепція форми держави 

Форма держави як сукупність найбільш значущих її ознак. 

Співвідношення форми держави i її сутності. Форма правління: поняття, 

суть, зміст і типологія. Форма державного правління України і її розвиток у 

сучасних умовах. Проблеми типології державних режимів. Теоретичні 

аспекти форми держави України (форма державного правління, форма 

державного устрою, тип державно-політичного режиму) за Конституцією 

України 1996 р. 

Тема 6. Сучасні концепції держави. Соціально-правова держава 

Об’єктивні і суб’єктивні причини різноманіття існуючих концепцій 

держави. Класифікація сучасних концепцій Поняття соціальної держави, її 
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співвідношення з правовою державою. Соціально-правова держава. 

Теоретичні і практичні проблеми формування соціально-правової держави. 

Тема 7. Проблеми сутності права 

Проблеми походження права. Причини, умови та закономірності 

виникнення права. Методологічні основи визначення сутності права. 

Розуміння сутності права у світовій і вітчизняній юриспруденції. 

Тема 8. Теоретичні і практичні проблеми правового регулювання 

Необхідність і закономірність соціальної регламентації суспільних 

відносин. Право в системі соціального нормативного регулювання. Дія права. 

Предмет, методи, способи і типи правового регулювання. Засоби правового 

регулювання. Механізм правового регулювання, існуючі підходи до 

розкриття його сутності, елементного складу і функціонування. Проблеми 

ефективності права і правового регулювання. Вдосконалення механізму 

правового регулювання в сучасній Україні. 

Тема 9. Норми права 

Поняття, ознаки, функції та види соціальних норм. Нормативність як 

одна з провідних характеристик права. Поняття і суть норми права. Місце 

норм права в системі соціальних норм. Ознаки правових норм, що 

відрізняють їх від інших норм регулювання суспільно значущої поведінки. 

Класифікація правових норм. Структура правової норми та проблеми її 

побудови.  

Тема 10. Форми (джерела) права 

Співвідношення поняття “форма” та “джерело” права. Основні види 

форм (джерел) права. Особливості джерел права сучасних правових систем. 

Основні форми (джерела) права в Україні. Проблеми співвідношення 

правотворчості і правоутворення. Принципи правотворчості. Стадії (етапи) 

правотворчого процесу.  

Тема 11. Система права і система законодавства 

Поняття і зміст системи права. Структура системи права та її складові – 

галузі, підгалузі та інститути. Предмет і метод правового регулювання як 

підстави побудови системи права. Проблеми співвідношення міжнародного і 

національного права, матеріального і процесуального права, публічного і 

приватного права. Співвідношення системи права і системи законодавства. 

Система законодавства як формальне вираження системи права.  

Тема 12. Правові відносини 

Поняття, основні ознаки і передумови правових відносин. Структура 

правових відносин. Суб’єктивні права та юридичні обов’язки учасників як 

юридичний зміст правових відносин. Класифікація правових відносин. 

Поняття об’єктів правових відносин, їх роль і місце в правових відносинах. 

Класифікація об’єктів. Поняття юридичних фактів та їх призначення. 

Класифікація юридичних фактів.  

Тема 13. Проблеми правореалізації 

Правове регулювання і правореалізація: співвідношення і взаємодія. 

Поняття і суть реалізації права як кінцевої мети правового регулювання.  
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Орієнтовані питання для фахового вступного випробування 
 

1. Предмет і методологія теорії держави і права.  

2. Функції теорії держави і права. 

3. Основні теорії походження держави і права 

4. Типи держав: формаційний та цивілізаційний підходи 

5. Ознаки держави, що відрізняють її від організації первісного 

суспільства. 

6. Ознаки права, що відрізняють його від соціальних норм первісної 

общини. 

7. Поняття та ознаки держави.  

8. Поняття та класифікація функцій держави.  

9. Поняття та елементи форми держави. 

10. Поняття та види форми правління. 

11. Поняття та види форми державного устрою. 

12. Поняття та види державно-правового режиму. 

13. Механізм держави: поняття, ознаки та принципи функціонування. 

14. Поняття та структура державного апарату.  

15. Поняття та ознаки органів держави.  

16. Види органів держави.  

17. Принципи права, їх види та характеристика. 

18. Поняття та види функцій права.  

19. Поняття і види форм (джерел) права.  

20. Структура норми права.  

21. Поняття, ознаки та структура системи права.  

22. Поняття, ознаки та структура системи законодавства.  

23. Поняття та ознаки нормативно-правового акта.  

24. Правопорушення: поняття, ознаки та види.  

25. Юридичний склад правопорушення.  

26. Поняття та ознаки юридичної відповідальності.  

27. Підстави притягнення до юридичної відповідальності. 
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КРИТЕРІЇ  

оцінювання підготовленості вступників на фаховому вступному 

випробуванні (співбесіді) для вступу на навчання  

для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право»  

(освітня програма «Правознавство») іноземних громадян 

 

Структура оцінки фахового вступного випробування (співбесіди) 

Оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 0 до 100 

балів), проведеного у формі співбесіди, складається із суми балів, 

виставлених фаховою атестаційною комісією за результатами співбесіди зі 

вступником на фаховому вступному випробуванні за відповіді на кожне з 

3 питань для співбесіди. 

 

Порядок оцінювання підготовленості вступників 

Оцінка фахового вступного випробування, проведеного у формі 

співбесіди, визначається у такому порядку: 

1) виставляють бали за відповіді на кожне питання для співбесіди 

виходячи із наведених нижче критеріїв оцінювання відповідей;  

2) обчислюють оцінку фахового вступного випробування за формулою: 

 



3

1i
i
БO , 

де Бі – кількість балів за відповідь на і-е питання для співбесіди. 

Критерії оцінювання відповідей на питання  

Відповідь на перше питання для співбесіди оцінюється балами від 0 до 

34, відповіді на друге та третє питання – балами від 0 до 33. 

Відповідь на питання оцінюють таким чином: 

від 27 до 34 балів (для дисципліни «Теорія держави і права»; від 27 до 

33 балів (для дисциплін «Адміністративне право», «Кримінальне право») 

ставлять вступнику, який надав повну, у логічно правильній послідовності 

відповідь, яка свідчить про всебічні, систематизовані та глибокі знання 

матеріалу навчальної дисципліни; демонструє здатність вступника вільно 

оперувати здобутими знаннями: диференціювати та інтегрувати їх, 

відтворювати та аналізувати отриману інформацію, робити обґрунтовані 

висновки та узагальнення, виявляти й відстоювати власну позицію, 

переконливо висловлювати думку та чітко формулювати відповідь. Як 

правило, таку оцінку отримує вступник, який відповів на питання не менше 

ніж на 90 %. Відповідь оцінюють у максимальну кількість балів тільки за 

умови надання вичерпної відповіді на питання; 
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від 20 до 26 балів ставлять вступнику, який надав досить повну, без 

суттєвих неточностей, у логічно правильній послідовності відповідь, яка 

свідчить про ґрунтовні та систематизовані знання матеріалу навчальної 

дисципліни; демонструє здатність вступника впевнено оперувати здобутими 

знаннями: відтворювати та аналізувати отриману інформацію, пояснювати 

основні закономірності, робити висновки, чітко висловлювати думку та 

формулювати відповідь. Як правило, таку оцінку отримує вступник, який 

відповів на питання на 70–90 %; 

від 13 до 19 балів ставлять вступнику, який надав не зовсім повну, із 

неточностями та окремими незначними помилками, в основному у 

правильній послідовності відповідь, яка свідчить про задовільні знання 

матеріалу навчальної дисципліни, демонструє здатність вступника 

відтворювати основний матеріал навчальної дисципліни відповідно до 

поставленого питання. Як правило, таку оцінку отримує вступник, який 

відповів на питання на 50–70 %; 

від 1 до 12 балів ставлять вступнику, який надав фрагментарну, із 

суттєвими неточностями та принциповими помилками відповідь, яка 

свідчить про неповноту знань основного матеріалу навчальної дисципліни, 

демонструє наявність у вступника утруднень при відтворенні інформації 

відповідно до поставленого питання. Як правило, таку оцінку отримує 

вступник, який відповів на питання менше ніж на 50 %; 

0 балів ставлять вступнику, який не надав відповідь на поставлене 

питання або надана вступником відповідь не відповідає поставленому 

питанню. 

 

Оцінка проведеного у формі співбесіди фахового вступного 

випробування від 0 до 59 балів вважається незадовільною. 

 

 

 

 


