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ВСТУП 
 

До участі в конкурсі на навчання за скороченими програмами підготовки 
бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за 
спеціальністю 081 «Право» допускаються особи, які мають документ 
державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 
спеціаліста відповідної спеціальності. 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Фахове вступне випробування має на меті:  
1. Перевірити відповідність знань, умінь, навиків вступників вимогам 

програми. 
2. Оцінити ступінь підготовки випускників вищих навчальних закладів 

І-ІІ рівня акредитації для подальшого навчання у вищих навчальних закладах 
ІІІ-ІV рівня та здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за 
спеціальністю 081 «Право». 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  
 

Вступники повинні мати фахову підготовку в обсязі знань і умінь 
молодшого спеціаліста за спеціальністю «Правознавство». 

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 
виносяться на вступне випробування: конституційне право, цивільне право, 
цивільний процес. Має знати основні положення відповідних галузей 
законодавства та теоретичні положення відповідних галузей права, уміти 
здійснювати вибір відповідних правозастосовних методик, використовуючи 
при цьому методичний апарат та інструментарій зазначених дисциплін. 
Повинен продемонструвати навички творчого, критичного погляду на 
поставлені практичні завдання та розробки обґрунтованих пропозицій щодо їх 
розв’язання. 



 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 
ВИПРОБУВАННЯ 

 
1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 

2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО 

3. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

 
 

ПИТАННЯ З  ДИСЦИПЛІНИ «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО» 
 

1. Конституційно-правові норми: поняття, ознаки, класифікація. 

2. Джерела конституційного права України: поняття та система. 

3. Конституційно-правова відповідальність. 

4. Юридичні факти в конституційному праві України. 

5. Поняття та предмет Конституції. 

6. Порядок прийняття та внесення змін до Конституції України.  

7. Поняття конституційного ладу та закріплення його загальних засад в 

Конституції України.  

8. Закріплення основ суспільного ладу в Конституції України. 

9. Народний суверенітет і його співвідношення з національним та 

державним суверенітетом. 

10. Форма правління та форма державного устрою України. 

11. Гарантії конституційного ладу України. 

12. Загальні засади правового статусу людини і громадянина як інститут 

конституційного права. 

13. Громадянство України: поняття, ознаки, принципи. 

14. Поняття, природа та риси конституційних прав, свобод та обов’язків 

людини і громадянина. 

15. Система конституційних прав і свобод людини і громадяни. 

16. Виборче право і виборча система. Принципи виборчого права України. 

17. Виборчий процес в Україні: поняття та стадії. 



 

18. Центральна виборча комісія: конституційно-правовий статус. 

19. Поняття, види предмет та соціальна функція референдуму.  

20. Державна влада як інститут конституційного права. 

21. Конституційні основи організації та здійснення державної влади в 

Україні.  

22. Поняття, система та види органів державної влади.  

23. Верховна Рада як єдиний орган законодавчої влади України  

24. Народний депутат України: правовий статус та форми діяльності. 

Повноваження народного депутата України. 

25. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: функції та 

повноваження. 

26. Конституційно-правовий статус Рахункової палати України.  

27. Роль Президента України в системі стримувань і противаг державної 

влади. Функції та повноваження Президента України. 

28. Рада національної безпеки і оборони України: конституційно-правовий 

статус. 

29. Поняття та система виконавчої влади. 

30. Місце і роль Кабінету Міністрів України в системі державних органів 

України. 

31. Місцеві органи виконавчої влади: загальна характеристика. 

32. Функції та повноваження місцевих державних адміністрацій. 

33. Судова влада: поняття, сутність, значення та ознаки. 

34. Конституційні принципи правосуддя в Україні. 

35. Вища рада юстиції України: склад та повноваження  

36. Прокуратура України: поняття, система, повноваження та акти. 

37. Місце Конституційного Суду України в системі органів державної 

влади України. 

38. Поняття та конституційні засади територіального устрою України. 

39. Система адміністративно-територіального устрою України 



 

40. Сутність територіальної автономії. Конституційно-правовий статус 

Автономної республіки Крим. 

41. Поняття та ознаки місцевого самоврядування. 

42. Місцеве самоврядування в системі народовладдя. 

 
 

ПИТАННЯ З  ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО» 
 

1. Предмет, методи, принципи та функції цивільного права. 

2. Цивільне законодавство: поняття та структура. Дія цивільного 

законодавства. Застосування цивільного законодавства за аналогією. 

3. Поняття, елементи та види цивільних правовідносин. 

4. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. Види юридичних фактів. 

5. Поняття фізичної особи. Цивільна правоздатність та дієздатність фізичної 

особи. Види дієздатності фізичної особи. 

6. Поняття та ознаки юридичних осіб. Організаційно-правові форми 

юридичних осіб права. 

7. Поняття та види об’єктів цивільних прав. Нематеріальні блага як об’єкти 

цивільних прав. 

8. Поняття та види правочинів. Загальні вимоги, додержання яких є 

необхідним для чинності правочину. Форма правочину.  

9. Поняття та види недійсних правочинів. Правові наслідки недійсності 

правочину. 

10. Поняття строків і термінів. Порядок обчислення строків. Позовна давність 

(поняття, сфера застосування, види, початок перебігу і наслідки спливу). 

11. Здійснення суб’єктивних цивільних прав та виконання цивільних обов’язків. 

Загальні засади захисту цивільних прав та інтересів. 

12. Цивільно-правова відповідальність (поняття, ознаки, види, умови). 

13. Право власності (поняття, види, суб’єкти та об’єкти). 

14. Підстави виникнення та припинення права власності. 

15. Загальна характеристика та види права спільної власності. 



 

16. Цивільно-правові засоби захисту права власності. 

17. Поняття та види спадкування. Місце та час відкриття спадщини. Прийняття 

спадщити. Черговість спадкування за законом. 

18. Заповіт (поняття, умови дійсності, форма, скасування і зміна, визнання 

заповіту недійсним). 

19. Загальна характеристика права інтелектуальної власності. Захист права 

інтелектуальної власності судом. 

20. Поняття і підстави виникнення зобов’язань. Види зобов’язань у цивільному 

праві. 

21. Забезпечення виконання зобов’язань. Поняття та способи. 

22. Цивільно-правовий договір (поняття, види, порядок укладення, форма). 

23. Загальна характеристика та види договору купівлі-продажу. 

24. Договір довічного утримання (догляду). 

25. Договір найму (оренди) та його види. 

26. Поняття та види договору підряду. 

27. Договір про надання послуг. Загальні положення. 

28. Договір перевезення. Види договору перевезення. 

29. Загальна характеристика недоговірних зобов’язань. 

30. Загальна характеристика зобов’язань з відшкодування шкоди. 

 
ПИТАННЯ З  ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС» 

 
1. Цивільне процесуальне законодавство України, межі його дії, аналогії. 

2. Принципи цивільного судочинства. 

3. Поняття і види цивільного судочинства. Стадії цивільного процесу. 

4. Цивільні процесуальні правовідносини: поняття, елементи та підстави 

виникнення. 

5. Сторони у цивільному процесі: поняття, ознаки, права та обов’язки. 

6. Поняття та види третіх осіб у цивільному процесі. 



 

7. Суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин: правовий статус 

суддів, склад суду.  Відвід судді: підстави, процедура вирішення. 

8. Загальна характеристика осіб, які сприяють розгляду і вирішенню 

цивільної справи по суті. 

9. Загальна характеристика осіб, які здійснюють організаційно-технічне 

забезпечення цивільного процесу. 

10. Цивільна юрисдикція суду. Загальна характеристика та види підсудності 

у цивільному процесі.  

11. Поняття представництва в цивільному процесі та його види. 

12. Поняття та види доказів у цивільному процесі. Предмет доказування. 

Підстави звільнення від доказування. 

13. Поняття і види процесуальних строків, наслідки їх пропущення. 

Обчислення початку перебігу та закінчення процесуальних строків. 

14. Поняття та види судових витрат. 

15. Види заходів процесуального примусу, підстави та порядок їх 

застосування. 

16. Забезпечення доказів та забезпечення позову у цивільному процесі. 

17. Позов у цивільному процесі: поняття, елементи, види. 

18. Форма та зміст позовної заяви. 

19. Загальна характеристика стадій судового розгляду у суді першої 

інстанції. 

20. Види судових рішень. Зміст рішення суду. Зміст ухвали суду. Поняття 

окремої ухвали. 

21. Заочний розгляд справи: умови, процедура, порядок скасування та 

оскарження заочного рішення. 

22. Наказне провадження: поняття, вимоги за якими може бути виданий 

судовий наказ, зміст судового наказу. Набрання судовим наказом 

законної сили. 



 

23. Поняття окремого провадження. Категорії справ, які розглядаються в 

порядку окремого провадження. Загальний порядок розгляду справ 

окремого провадження. 

24. Поняття апеляційного провадження: сутність, право на апеляційне 

оскарження, строки для такого оскарження. Форма і зміст апеляційної 

скарги.  

25. Касаційне провадження: сутність, право касаційного оскарження, зміст та 

порядок подання касаційної скарги. 

26. Перегляд судових рішень Верховним судом України: підстави, порядок 

подання та допуску до розгляду заяви про перегляд судових рішень. 

27. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами: підстави та 

порядок перегляду. 

28. Звернення судових рішень до виконання. Негайне виконання судових 

рішень. Способи виконання рішень суду. 

29. Судовий контроль за виконанням судових рішень. 

30. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з 

дорученнями до іноземних судів. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 
 

1. Абітурієнтам пропонується 24 тестових завдання закритої форми з вибором 
однієї правильної відповіді (варіанти відповіді подані українським буквеним 
списком: А; Б; В; Г). На роботу з цими завданнями відведена одна година. 
 

2. Наявність у бланку відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту 
відповіді або відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і 
оцінюється нулем балів. 
 

3. Оцінка (0 або 1) за кожне завдання з вибором однієї правильної відповіді 
проставляється вище поля для зазначення варіанту відповіді. 
 

Наприклад: 
    1        0        1    
 

  А Б В Г     А Б В Г     А Б В Г   
 1.  ×      2. ×  ×     3. ×      

 

4. При підрахуванні загальної кількості правильних відповідей у підсумковому 
запису записується  лише їх сума доданків. 
 

5. На листі відповідей (нижче останнього запису тестуємого) сумується і 
проставляється (цифрами та прописом) загальна кількість балів та оцінка за 
фахове вступне випробування у відповідності з таблицею 1, яка засвідчується 
підписами членів фахової комісії (для роботи, оціненої балами 0-99, 
або 180-200 – також підписом голови фахової комісії): 
 
Загальна кількість правильних відповідей – 6 (шість) 
Загальна кількість балів – 110 (сто десять) 

підписи членів фахової комісії 
підпис голови фахової комісії 

 

6. На першій сторінці листа відповідей вгорі справа проставляється (цифрами 
та прописом) лише загальна оцінка, яка засвідчується підписами членів фахової 
комісії (для роботи, оціненої балами 0-99, або 180-200 – також підписом 
голови фахової комісії): 
 
Загальна кількість балів – 110 (сто десять) підписи членів фахової комісії 

підпис голови фахової комісії 
 

7. Перерахунок оцінок до 200-бальної системи відбувається за наступною шкалою 
           Таблиця 1 
Кількість 
правильних 
відповідей 
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