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Програма вступного фахового випробування для осіб, які на основі 

ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», 

ОС «Молодший бакалавр» вступають для здобуття ОС «Бакалавр», базується на 

знаннях, отриманих при вивченні наступних дисциплін: 

 

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

Типологія держав. Історичні типи держав. Основні причини зміни типів 

держав. Ознаки відносної самостійності держави. Види історичних типів дер-

жав. 

Функції держави. Поняття функцій держави, форми й методи їх здійснен-

ня. Види функцій держави. 

Поняття й елементи форми держави. Поняття державного правління.  

Історичні види державного правління. Види форм державного правління сучас-

них держав. Поняття державного устрою. Історичні види державного устрою. 

Види устрою сучасних держав. Поняття державного режиму. Основні види 

державних режимів. Сучасні державні режими. 

Поняття механізму держави та його структура. Поняття апарату держави. 

Принципи й риси апарату держави соціально-демократичної орієнтації. 

Поняття й елементи політичної системи суспільства. Поняття механізму 

політичної влади й політичного опору. Місце держави в політичній системі су-

спільстві. 

Основні концепції держави. Теорія правової держави. Основи концепції 

правової держави. Теорія держави загального благоденства. Теорія еліт. Фаши-

стські ідеї державності. Теорія національної держави.  

Поняття, сутність і походження права. Поняття й ознаки об'єктивного 

юридичного права. Поняття соціальної норми. Поняття функцій права та їх ви-

ди. 

Поняття принципів права. Види принципів права. 

Поняття правосвідомості. Структура правосвідомості. 

Поняття правоутворення. Генезис права. Утворення окремого норматив-

но-правового акта. Фактори, що впливають на правоутворення. 

Поняття правотворчості. Основні принципи правотворчості. Види право-

творчості. Правотворчий процес: поняття та стадії. 

Форми (джерела) права. Поняття форми права. Види зовнішніх форм пра-

ва. Юридичні властивості нормативно-правових актів. Дія нормативно-

правових актів у часі, у просторі, за колом осіб. 

Система права й система законодавства. Правова система й система пра-

ва. Система законодавства. Поняття системи законодавства. Поняття структури 

системи законодавства. Поняття систематизації законодавства. Види (способи) 

систематизації законодавства.  

Загальна характеристика норми. Поняття правової норми. Ознаки право-

вої норми. Форма викладу правових норм у статтях нормативно-правових актів. 

Загальна характеристика законності. Поняття та значення законності.  

Основні принципи законності в державі соціально-демократичної орієнтації. 

Гарантії законності. 



Поняття реалізації правових норм. Форми реалізації правових норм. 

Загальна характеристика застосування правових норм. Основні риси пра-

возастосувальної діяльності. 

Загальна характеристика тлумачення правових норм. Поняття тлумачення 

«уяснення правових норм». Поняття тлумачення «роз'яснення правових норм». 

Загальна характеристика правопорушення. Структура (елементи) право-

порушення. 

Поняття юридичної відповідальності. Функції юридичної відповідальнос-

ті. Інші заходи державного примусу. Принципи юридичної відповідальності. 

Види юридичної відповідальності. Стадії застосування юридичної відповідаль-

ності. 

Загальна характеристика правового регулювання. Поняття правового ре-

гулювання. Стадії правового регулювання. Сфери та межі правового регулю-

вання.  

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 
Єдність і відмінність понять «людина», «особа», «громадянин». Поняття 

громадянства України. Набуття та припинення громадянства України.  

Поняття та форми здійснення народного суверенітету. Безпосередня та 

представницька демократія. Поняття референдуму, види референдумів в Украї-

ні. Засади виборчого права й види виборчих систем. Виборча система України.  

Конституційний принцип поділу державної влади. Система органів дер-

жавної влади за Конституцією України. 

Правовий статус і повноваження Верховної Ради України. Вибори народ-

них депутатів, статус народних депутатів України. 

Президент України, його повноваження.  

Центральні органи виконавчої влади в Україні. Місцеві органи виконав-

чої влади. 

Поняття місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування в 

Україні. 

Судова влада в Україні. Конституційний Суд України. Система судів за-

гальної юрисдикції за Конституцією України.  

Поняття та система правоохоронних органів в Україні, їхні завдання. 

Правовий статус поліції. Правовий статус Служби безпеки України. 

Прокуратура України, її повноваження за Конституцією України. Місце 

адвокатури в захисті прав людини. 

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО 

Поняття адміністративного права. Предмет правового регулювання.  

Види, ознаки й особливості відносин, що регулюються адміністративним пра-

вом. Метод адміністративно-правового регулювання суспільних відносин.  

Соціальна природа та завдання адміністративного права. Адміністративне пра-

во як регулятор управлінських відносин. 

Поняття й особливості адміністративно-правових норм. Норми адмініст-

ративного права як різновид соціальних норм і як правила поведінки.  



Структура й види адміністративно-правових норм. Джерела адміністративного 

права і їх класифікація. Систематизація норм адміністративного права. 

Загальне поняття управління, його зміст. Походження й значення понять 

«організація» та «управління». Види управління. Мета та зміст управлінської 

діяльності. Об'єкт і суб'єкт управління. Управлінська система та її елементи. 

Поняття та види принципів управління. Класифікація методів управління.  

Правове регулювання як важливий різновид організаційно-розпорядчих мето-

дів управління. Правові форми управління. 

Конституційний статус Президента України. Повноваження Президента 

України як глави в сфері виконавчої влади. Компетенція Президента України 

щодо формування органів виконавчої влади та визначення змісту їх функціону-

вання. 

Адміністрація Президента України, її адміністративно-правовий статус. 

Завдання, функції та структура Адміністрації Президента України. 

Поняття органу виконавчої влади, його місце в системі політичної орга-

нізації суспільства. Зміст адміністративно-правового статусу органу виконавчої 

влади. Органи виконавчої влади як різновид державних органів, їх якісні озна-

ки. Види й система органів виконавчої влади в Україні. Органи виконавчої вла-

ди й органи державного управління: співвідношення понять. 

Поняття професійної служби. Поняття державної служби й державних 

службовців. Проходження служби в державних органах. Відповідальність дер-

жавних службовців.  

Поняття індивідуальних суб'єктів адміністративного права. Загальна та 

спеціальна правосуб'єктність індивідуальних суб'єктів адміністративного пра-

ва. 

Громадяни як індивідуальні суб'єкти адміністративного права. Загальний 

адміністративно-правовий статус громадян України як суб'єктів адмініст-

ративного права.  

Адміністративно-правовий захист прав і законних інтересів особи.  

Способи захисту прав і свобод громадян у сфері діяльності виконавчої влади. 

Право на адміністративну скаргу. Право на судовий захист. Право на відшкоду-

вання збитків, заподіяних незаконними діями органів виконавчої влади та їх 

посадових осіб. 

Адміністративно-правовий статус об'єднань громадян. Порядок держав-

ної реєстрації політичних партій і громадських організацій. 

Поняття організації. Види організацій. Зміст адміністративно-правового 

статусу організацій. Адміністративна правосуб'єктність, порядок утворення та 

легалізації організації. Припинення діяльності організації. Цілі, структура й ви-

ди діяльності організацій. Права й обов'язки організацій. Адміністративно-

правові гарантії діяльності організацій. 

Поняття та види форм управлінської діяльності. Загальна характеристика 

форм управлінської діяльності. Співвідношення форм управлінської діяльності 

з функцією управління. 

Поняття адміністративного акту (юридичного акту управління). Ознаки 

адміністративного акту. Походження, особливості та юридичне значення пра-



вових актів управління. Види актів виконавчої влади. Відмінність актів вико-

навчої влади від актів інших органів. 

Порядок підготовки, прийняття, вступу в силу адміністративних актів. 

Поняття та види методів здійснення управління. Загальна характеристика 

методів здійснення управління. Методи прямого й непрямого (опосередкова-

ного) керівництва. Значення методів здійснення управління. Співвідношення 

форм і методів здійснення управління. Субординація та координація. 

Переконання – основний метод у діяльності виконавчої влади.  

Організаційні та правові форми переконання. Заохочення в діяльності виконав-

чої влади та його види. 

Поняття й види примусу. Примус у діяльності виконавчої влади. 

Поняття та види спеціального адміністративно-правового режиму.  

Надзвичайні ситуації. Правовий режим надзвичайних ситуацій. Порядок вве-

дення, продовження, припинення режиму надзвичайного стану. Сутність режи-

му надзвичайного стану. Обмеження прав громадян і організацій у режимі над-

звичайного стану, покладення на них додаткових обов'язків. Зміни в державних 

органах, статусі державних службовців, у системі адміністративного примусу в 

режимі надзвичайного стану. 

Поняття режиму секретності. Правові підстави режиму секретності.  

Особливості адміністративно-правового статусу посадових осіб, що мають 

причетність до державної таємниці. 

Поняття й ознаки адміністративної відповідальності. Мета й принципи 

адміністративної відповідальності. Місце та значення адміністративної відпові-

дальності в системі юридичної відповідальності. Нормативна, фактична й про-

цесуальна підстави. 

Законодавство про адміністративні правопорушення, його завдання та си-

стема. Поняття й ознаки адміністративного правопорушення. Склад адміністра-

тивного правопорушення. Характеристика елементів складу адміністративного 

правопорушення. 

Поняття та система адміністративних стягнень. Види адміністративних 

стягнень. 

Органи, уповноважені накладати адміністративні стягнення. 

Поняття та принципи адміністративного процесу. Особливості адмініст-

ративного процесу. Співвідношення адміністративного процесу з адміністрати-

вно-процесуальним правом. Нормативно-правові підстави адміністративного 

процесу. Зміст адміністративного процесу. Адміністративно-процесуальні від-

носини, їх суб'єкти та види. 

Поняття адміністративного провадження. Види адміністративних прова-

джень. Основні риси, принципи та структура адміністративної юрисдикції. 

Поняття провадження в справах про адміністративні правопорушення, 

його завдання та принципи. Обставини, що виключають провадження в справі. 

Учасники провадження. Докази в провадженні. Строки в провадженні. Заходи 

адміністративно-правового примусу. 

Законність як принцип діяльності виконавчої влади. Поняття, сутність, 

мета та значення законності. Поняття та характеристика способів забезпечення 



законності в діяльності виконавчої влади. Форми контролю та нагляду, відмін-

ність між ними. 

Поняття, завдання й види контролю. Державний контроль та його види. 

Президентський контроль. Контроль органів законодавчої влади. 

Адміністративний нагляд. Види адміністративного нагляду. Зміст адміні-

стративного нагляду. Суб'єкти, що здійснюють адміністративний нагляд. 

Характеристика управління економікою України на сучасному етапі.  

Органи управління в сфері економіки. Управління промисловістю. Управління 

агропромисловим комплексом. 

Загальна характеристика нормативно-правових актів про оборону Укра-

їни. Система й адміністративно-правові повноваження державних органів у 

сфері оборони. 

Загальна характеристика адміністративно-правового регулювання у сфері 

юстиції. Адміністративно-правовий статус органів юстиції. Основні функції та 

повноваження органів юстиції. 

 

ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

Предмет, метод, принципи, функції та система цивільного права України. 

Цивільне право як навчальна дисципліна. Поняття, структура та загальні засади 

цивільного законодавства. Види актів цивільного законодавства України.  

Договір у системі цивільного законодавства.  

Поняття, особливості, види суб'єктів цивільних прав. Суб'єктивне цивіль-

не право й суб'єктивний цивільно-правовий обов'язок.  

Фізичні особи як суб'єкти цивільних відносин: поняття, способи індивіду-

алізації. Цивільна правоздатність: поняття, виникнення та припинення, зміст. 

Дієздатність, деліктоздатність фізичних осіб. Види дієздатності, обсяг дієздат-

ності неповнолітніх. Визнання особи безвісно відсутньою й оголошення її по-

мерлою.  

Поняття, ознаки, порядок утворення юридичної особи. Цивільна правоз-

датність і дієздатність юридичних осіб. Майнові та немайнові права юридичної 

особи. Органи управління. Види юридичних осіб. Припинення діяльності, реор-

ганізація та ліквідація юридичних осіб: поняття, способи, правові наслідки.  

Цивільна правосуб'єктність держави.  

Поняття та види об'єктів цивільних прав. Поняття речі, класифікація та 

правовий режим речей. Інші об'єкти цивільних прав і обов'язків. 

Особисті немайнові права фізичних осіб, їх види. Особливості їх здійс-

нення та захисту. 

Поняття та класифікація юридичних фактів. Поняття, зміст і види право-

чину. Вимоги щодо чинності. Поняття, підстави виникнення представництва, 

його види, зміст і форма. Поняття, значення, види строків і термінів у цивіль-

ному праві.  

Поняття власності та права власності. Зміст права власності, форми влас-

ності. Способи набуття та припинення, межі його здійснення. Речові права.  

Система способів захисту права власності. 



Поняття інтелектуальної власності. Авторські та суміжні права, їх суб'єк-

ти. Зміст і межі суміжних прав. Захист авторських і суміжних прав. 

Поняття та види спадкування. Спадщина. Спадкове правонаступництво. 

Спадкоємство за законом і заповітом. Здійснення права на спадкування.  

Спадкова трансмісія. Оформлення спадкових прав. Спадковий договір. 

Поняття й система зобов'язань. Поняття, функції, зміст, форма договору.  

Виконання зобов'язань: поняття, способи й види.  

Характеристика окремих видів договорів.  

Поняття, основні ознаки та види недоговірних зобов'язань. Поняття, еле-

менти та підстави виникнення зобов'язань із відшкодування шкоди. Система 

деліктних зобов'язань. Характеристика їх видів. 

Поняття, предмет сімейного права. Поняття сім'ї. Поняття, умови та дер-

жавна реєстрація шлюбу. Підстави та правові наслідки недійсності шлюбу. 

Майнові, особисті немайнові права й обов'язки подружжя. Аліментні обов'язки 

подружжя й колишнього подружжя. Шлюбний договір: зміст, форма, строк, 

умови. 

Припинення шлюбу. Поновлення шлюбу. Встановлення режиму окремого 

проживання подружжя та його правові наслідки. 

Визначення походження дитини. Оспорювання батьківства та материнст-

ва. Майнові й особисті немайнові права батьків і дітей, інших членів сім'ї та ро-

дичів. Позбавлення та поновлення батьківських прав. Обов'язки батьків, дітей, 

інших членів сім’ї та родичів зі взаємного утримання. 

Поняття, умови, порядок і правові наслідки усиновлення. Скасування 

усиновлення, опіки й піклування над дітьми, правові наслідки такого скасуван-

ня. Патронат. 

Порядок укладання та розірвання шлюбів між громадянами України та 

іноземцями або особами без громадянства. Порядок визнання шлюбів, що ук-

ладені за межами України. Порядок усиновлення дітей, ускладнений іноземним 

елементом. 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 

Кримінальне право: поняття, предмет, метод, завдання та функції.  

Принципи кримінального права: поняття, значення, система, їх роль у реалізації 

завдань кримінального права. 

Поняття та значення об'єктивної й суб’єктивної сторони злочину.  

Поняття суб'єкта злочину, його ознаки. Поняття неосудності. Криміналь-

но-правові наслідки вчинення суспільно небезпечного діяння неосудною осо-

бою.  

Поняття та форми вини. Поняття та види умислу.  

Види стадій злочину. Поняття й види незакінченого злочину. Поняття, 

види й форми співучасті в кримінальному праві. Поняття множинності злочи-

нів. Поняття й види обставин, що виключають злочинність діяння. Поняття й 

ознаки покарання. Загальні засади та принципи призначення покарання.  

Обставини, які пом'якшують і обтяжують покарання, їх види, класифікація, ха-



рактеристика та значення. Звільнення від покарання та його відбування: понят-

тя, значення, підстави, види, їх загальна характеристика. 

Судимість: поняття, сутність і значення цього інституту. Особливості 

кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.  

Поняття та характеристика окремих видів злочинів. Злочини проти основ 

національної безпеки України. Злочини проти волі, честі та гідності особи.  

Злочини проти статевої свободи. Злочини проти виборчих прав громадян. 

Злочини проти трудових прав громадян і в сфері охорони права на об'єкти інте-

лектуальної власності. 

Поняття й види злочинів проти власності та в сфері господарської діяль-

ності. Злочини проти довкілля.  

Поняття й види злочинів проти громадської безпеки та проти безпеки ви-

робництва. Поняття й види злочинів у сфері безпеки праці. Злочини проти без-

пеки руху та експлуатації транспорту.  

Поняття й система злочинів проти громадського порядку та моральності. 

Злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

або прекурсорів й інші злочини проти здоров'я населення. 

Злочини в сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних 

кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об'єднань громадян і злочини проти журналістів. 

Злочини в сфері використання електронно-обчислювальних машин  

(комп'ютерів), систем і комп'ютерних мереж. 

Поняття й види злочинів у сфері службової діяльності та професійної дія-

льності, пов’язані з наданням публічних послуг. Зловживання владою або слу-

жбовим становищем. Перевищення влади або службових повноважень.  

Перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного 

права незалежно від організаційно-правової форми. Зловживання повноважен-

нями особами, які надають публічні послуги. 

Поняття й система злочинів проти правосуддя. Злочини, які посягають на 

конституційні принципи діяльності органів досудового слідства, дізнання, про-

куратури й суду. Злочини проти встановленого порядку несення військової 

служби (військові злочини). 

Поняття й система злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародно-

го правопорядку.  

 

ТРУДОВЕ ПРАВО 

Поняття, принципи, джерела трудового права України. Загальна характе-

ристика Кодексу законів про працю України. Трудові правовідносини. Суб’єкти 

трудового права.  

Колективний договір: поняття та види. Поняття, сторони та зміст трудо-

вого договору. Умови та порядок прийняття на роботу. Порядок припинення 

трудового договору з ініціативи працівника. Порядок припинення трудового 

договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. 

Оплата праці. Мінімальна заробітна плата.  



Робочий час і його види. Скорочений і неповний робочий час. Поняття й 

види часу відпочинку. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх. Поняття та 

види відпусток.  

Трудова дисципліна. Правила внутрішнього трудового розпорядку.  

Види дисциплінарних стягнень. Порядок накладання та зняття дисциплі-

нарних стягнень. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну 

з їх вини підприємству. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів. 
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Оцінювання вступного фахового випробування для здобуття освітнього 

ступеня «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий моло-

дший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» проводиться за 200-бальною шка-

лою (від 100 до 200 балів): 

 питання 1-2 оцінюються максимально по 10 балів кожне; 

 питання 3-4 оцінюються максимально по 20 балів кожне; 

 питання 5 оцінюються максимально у 40 балів. 

За повну та правильну відповідь на всі запитання абітурієнт може набрати 

максимально 200 балів (за 200-бальною шкалою ). 

При цьому до участі в конкурсному відборі допускаються особи, які 

отримали за результатами вступного фахового випробування не менше 

130 балів. 

 

Критерії оцінювання відповідей на питання фахового вступного випро-

бування: 

 відповідь у 90-100% від кількості балів оцінюється, якщо вступник у 

повному обсязі розкрив зміст питання; здатен формувати висновки і узагаль-

нення, вільно оперувати фактами та відомостями; правильно розв’язав завдан-

ня; 

 відповідь у 70-80% від кількості балів оцінюється, якщо вступник 

достатньо повно розкрив зміст відповіді, але при викладанні деяких аспектів не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі 

несуттєві неточності та незначні помилки; правильно розв’язав завдання, але 

допустив незначні неточності; 

 відповідь у 50-60% від кількості балів оцінюється, якщо вступник в 

цілому розкрив основний зміст питання, але без обґрунтування та аргументації, 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки; завдання 

розв’язав не повністю; 

 відповідь до 50% від кількості балів оцінюється, якщо вступник не-

достатньо розкрив зміст теоретичних питань і практичних завдань, допускаючи 

при цьому суттєві неточності; завдання розв’язав частково або неправильно. 

 

Програму розглянуто на засіданні приймальної комісії ЛНАУ (протокол № 6 

від 22.03.2021 р.) 

 


