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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Здобувачі вищої освіти, які переводяться, поновлюються на 2-4 курси ОС 
«Бакалавр» за галуззю знань 08 «Право» та на освітній ступень «Магістр», проходять 
фахову співбесіду із використанням інформаційно-комунікаційних технологій Zoom, Viber, 
WhatsApp, Telegram, Google Meet тощо. Під час співбесіди здобувачу ставляться три 
теоретичні питання. 

В програму співбесіди для осіб, що переводяться, поновлюються aбo вступають для 
здобуття другої вищої освіти та паралельного навчання на 2 курс, включено питання 
фундаментальної дисципліни «Теорія держави i права», а також «Історія держави i права»; 
на 3 курс включено питання професійно-орієнтованих дисциплін «Конституційне право 
України», «Кримінальне право» (загальна частина), «Цивільне право» (загальна частина). 

В програму співбесіди для осіб, що переводяться, поновлюються на 4 курс, 
включено питання професійно-орієнтованих дисциплін «Адміністративне право», 
«Кримінальне право» (особлива частина), «Цивільне право» (особлива частина). 

В програму співбесіди для осіб, що переводяться на освітній ступень «Магістр», 
включено питання професійно-орієнтованих дисциплін «Господарського права», 
«Кримінального права», «Цивільного права».  
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ПЕРЕВОДЯТЬСЯ, ПОНОВЛЮЮТЬСЯ 
A6O ВСТУПАЮТЬ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА 

ПАРАЛЕЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА 2 КУРС ЗА ГАЛУЗЗЮ ЗНАНЬ 08 «ПРАВО» 
 

Теорія держави i права 
1. Предмет, методологія та функції теорії держави i права  
2. Поняття держави: головні ознаки та визначення 
3. Закономірності виникнення держави. Теорії походження держави.  
4. Громадянське суспільство і правова держава: поняття i ознаки 
5. Принципи єдності та поділу державної влади.  
6. Форма держави: поняття, складові елементи.  Форма державного правління. 

Класифікація. Ознаки монархії та республіки.  
7. Форма державного устрою. Характеристика унітарної та федеративної держави. 
8. Поняття права: головні ознаки та визначення. 
9. Основні концепції права: юридичний позитивізм, природне право, соціологічна 

концепція права. 
10. Співвідношення понять «право» i «закон».  
11. Співвідношення права i моралі: єдність, відмінність, взаємодія, протиріччя.  
12. Правова норма: поняття, ознаки, структура. 
13. Правова система: структура i елементи. 
14. Система права. Предмет i метод правового регулювання як критерій поділу правових 

норм на галузі. 
15. Галузі, підгалузі та інститути права. 
16. Джерело права: поняття, види та характеристика. 
17. Нормативно-правовий акт як джерело права: ознаки, визначення, види 
18. Поняття, мета та види тлумачення права. 
19. Прогалини в праві: поняття i способи ïx усунення та подолання. 
20. Поняття, види та елементи правовідносин. 
21. Поняття i види суб’єктів правовідносин. Правоздатність i дієздатність суб’єктів права. 
22. Правопорушення: поняття, ознаки i види. 
23. Поняття, ознаки i підстави юридичної відповідальності. 
24. Поняття i елементи правової культури. 
 

Історія держави i права 
1. Предмет та періодизація історії держави та права зарубіжних країн. 
2. Розклад первіснообщинного ладу. Утворення держави i права. 
3. Державність у Стародавньому Єгипті. 
4. Вавилонська держава. Суспільний лад та державний устрій. 
5. Закони царя Хаммурапі. 
6. Суспільний лад та державний устрій Стародавньої Індії. 
7. Закони Ману. 
8. Стародавній Китай. Суспільний лад та державний устрій. Джерела права. 
9. Реформи Тезея, Солона, Клісфена, Ефіальта та Перикла в Афінах. 
10. Афінська держава. Суспільний лад та державний устрій. 
11. Спарта. Суспільний лад та державний устрій. 
12. Виникнення Риму. Періодизація римської історії. 
13. Суспільний лад та державний устрій Риму в період республіки. 
14. Суспільний лад та державний устрій Риму в період імперії. 
15. Принципат i домінат у Римській державі. Суспільний лад та державний устрій. 
16. Джерела римського права. 
17. Закони XII таблиць. 
18. Класичне римське право. 
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19. Феодальна власність i становий розподіл суспільства. 
19. Держава i право Франкської держави. 
20. Держава i право феодальної Англії. 
21. Держава i право феодальної Німеччини. 
22. Виникнення i державний устрій Арабського Халіфату. Мусульманське право. 
23. Станово-представницька монархія в Англії. 
24. Станово-представницька монархія у Франції. 
25. Державний устрій i право Франції в період Абсолютизму. 
26. Особливості абсолютизму в Англії. 
27. Особливості абсолютизму в Німеччині та Австрії. 
28. Державний устрій i правова система Візантійської імперії. Рецепції римського права. 
29. Система державного управління у середньовічному Китаї. 
30. Регулювання правовідносин у середньовічному Китаї. 
31. Державно-правовий розвиток Індії у Середні віки. 
32. Новгородська i Псковська феодальні республіки та їхнє право. 
33. Держава i право Московії. 
34. Державно-правовий лад Російської імперії. 
35. Періодизація історії держави та права України. 
36. Держава скіфів. 
37. Античні міста-держави на території України. 
38. Боспорське царство (IV-III ст. до н.е.). 
39. Формування державності у східних слов’ян. 
40. Суспільний лад та державний устрій Київської Pyci. 
41. Походження, основні редакції та списки Руської Правди. 
42. Суспільний лад та державний устрій Галицько-Волинського князівства. 
43. Правове положення українських земель у складі Великого князівства Литовського та 

Речі Посполитої. 
44. Литовські статути та ïx застосування в Україні. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ПЕРЕВОДЯТЬСЯ, ПОНОВЛЮЮТЬСЯ 
НА 3 КУРС ЗА ГАЛУЗЗЮ ЗНАНЬ 08 «ПРАВО» 

 
Конституційне право України 

1. Поняття та предмет галузі конституційного право України. Структура та задачі 
конституційного права України. 

2. Особливості конституційно-правових норм: структура, зміст та класифікація. 
3. Поняття та правова природа джерел конституційного права. 
4. Конституційно-правові відносини та їхні особливості. Поняття i види конституційно- 

правових відносин. 
5. Конституційно-правова відповідальність: поняття та ознаки. Місце конституційної 

відповідальності в системі юридичної відповідальності. 
6. Визначення конституції та її сутність. 
7. Поняття конституційного ладу та його елементи. Принципи конституційного ладу та 

ïx закріплення в Конституції та законодавстві України. 
8. Система, поняття i види основних прав, свобод та обов’язків людини i громадянина в 

Україні. 
9. Громадянство України: поняття та законодавче регулювання. Належність до 

громадянства України. 
10. Поняття, принципи та функції інституту безпосередньої демократії. Механізм та 

форми безпосередньої демократії. 
11. Стадії виборчого процесу. Відповідальність за порушення законодавства про вибори. 
12. Державна влада як інститут конституційного права України. Концептуальні підходи 

до визначення державної влади. 
13. Порядок формування, структура та строк повноважень Верховної Ради України. 
14. Законодавчий процес та інші спеціальні парламентські процедури. Стадії 

законодавчого процесу. 
15. Конституційно-правовий статус Президента України як глави держави. Поняття глави 

держави та його місце в механізмі державної влади. 
16. Система органів виконавчої влади. Місце i роль Кабінету Міністрів у механізмі 

державної влади в Україні. 
17. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади: система та порядок 

формування. Основні завдання та функції міністерств. 
18. Поняття та зміст конституційної юрисдикції. Порядок діяльності Конституційного 

Суду України i процедура розгляду ним справ. 
19. 19. Судова система України. Конституційні принципи правосуддя в Україні. 
20. 20. Місцеве самоврядування: теоретичне та юридичне визначення. Політико-правова 

природа місцевого самоврядування. 
 

Кримінальне право України (загальна частина) 
1. Поняття, завдання i система кримінального права. 
2. Принципи кримінального права. 
3. Поняття й ознаки закону про кримінальну відповідальність. 
4. Поняття кримінального правопорушення та його види. 
5. Поняття кримінального проступку. 
6. Поняття злочину, класифікація злочинів. 
7. Поняття кримінальної відповідальності та її підстави. 
8. Поняття i значення складу кримінального правопорушення. Види складів 

кримінального правопорушення. 
9. Поняття та значення об’єкта кримінального правопорушення. Види (класифікація) 

об’єктів кримінального правопорушення. 
10. Предмет кримінального правопорушення та його кримінально-правове значення.  
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11. Поняття i значення об’єктивної сторони кримінального правопорушення. 
12. Поняття суб’єкта кримінального правопорушення та його види. Вік, з якого може 

наставати кримінальна відповідальність. 
13. Поняття неосудності та її критерії. Наслідки визнання особи неосудною. Обмежена 

осудність. 
14. Поняття i значення суб’єктивної сторони кримінального правопорушення.  
15. Поняття i значення вини. Форми вини, ïx значення. 
16. Поняття, значення та класифікація обставин, що виключають кримінальну 

протиправність діяння. 
 

Цивільне право (загальна частина) 
1. Поняття та предмет цивільного права. Метод та принципи цивільного права. 
2. Система цивільного права і цивільного законодавства. Джерела цивільного права та 

ïx характеристика. 
3. Поняття та види цивільних правовідносин. Елементи цивільних правовідносин. 
4. Цивільна правоздатність: поняття, види, зміст. 
5. Ознаки юридичної особи та ïx зміст. Види юридичних осіб за законодавством 

України. 
6. Порядок виникнення юридичних осіб. Форми припинення юридичних осіб. 
7. Порядок ліквідації юридичних осіб. Банкрутство. 
8. Порядок задоволення вимог кредиторів при ліквідації юридичних осіб. 
9. Поняття та види підприємств за законодавством України. 
10. Правове положення та види об’єднань підприємств. 
11. Поняття та види господарських товариств. 
12. Об’єднання громадян як юридичні особи та ïx види.  
13. Поняття та види об’єктів цивільного права. 
14. Поняття та види правочинів (угод). Форми правочинів. 
15. Поняття та значення договору в цивільному праві. Види договорів в цивільному праві. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ПЕРЕВОДЯТЬСЯ, ПОНОВЛЮЮТЬСЯ 
НА 4 КУРС ЗА ГАЛУЗЗЮ ЗНАНЬ 08 «ПРАВО» 

 
Адміністративне право 

1. Поняття, предмет i система адміністративного права України. 
2. Сутність, основні риси та структура державного управління. 
3. Поняття, структура та види адміністративно-правових норм. 
4. Поняття, особливості та види адміністративно-правових відносин. 
5. Адміністративно-правовий статус громадян. Об’єднання громадян як cyб'єкти 

адміністративного права. 
6. Поняття та основні риси органа виконавчої влади. Види органів виконавчої влади. 
7. Порядок утворення, склад i компетенція Кабінету Міністрів України. 
8. Функції i система міністерства та інших центральних органів виконавчої влади. 
9. Система i повноваження місцевих органів виконавчої влади. 
10. Поняття та основні принципи державної служби. 
11. Поняття, посади та види державних службовців. 
12. Обов’язки i права державних службовців. Проходження державної служби. l3. 

Поняття i види форм державного управління. 
14. Сутність, особливості та види актів державного управління. 
15. Поняття та система методів державного управління. 
16. Мета та види адміністративно-запобіжних заходів та заходів адміністративного 

припинення. 
17. Поняття та елементи складу адміністративного проступку. 
18. Види звернень громадян, порядок ïx розгляду. 
19. Право громадян на судове оскарження незаконних дій та рішень органів управління 

та службових осіб. 
20. Способи забезпечення законності i дисципліни у державному управлінні. 
 

Кримінальне право (особлива частина) 
1. Поняття особливої частини кримінального права та її зв’язок із загальною частиною. 
2. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості 

особи: поняття, загальна характеристика та види. 
3. Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності: поняття, загальна 

характеристика i види. 
4. Поняття кваліфікації кримінального правопорушення, її види та мета. 
5. Юридичний аналіз складу кримінального правопорушення. 
6. Кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України: поняття, 

загальна характеристика та види. 
7. Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих прав i 

свобод людини i громадянина: поняття, загальна характеристика i види. 
8. Кримінальні правопорушення проти довкілля: поняття, загальна характеристика та 

види. 
9. Кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я: поняття, загальна 

характеристика та види. 
10. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах. 
11. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки: поняття, загальна 

характеристика, види. 
12. Терористичний акт (ст. 258). 
13. Крадіжка (cт. 185). 
14. Шахрайство (ст. 190). 
15. Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи: поняття, загальна 

характеристика, види. 
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Цивільне право (особлива частина) 

1. l. Загальна характеристика договорів про перехід права власності 
2. Поняття, значення та види договору купівлі-продажу. 
3. Загальна характеристика законодавства про захист прав споживачів. 
4. Договір міни (бартеру). 
5. Договір дарування. 
6. Поняття i особливості договору поставки. 
7. Поняття договору про закупівлю сільськогосподарської продукції. 
8. Загальна характеристика договорів про використання майна. 
9. Поняття та особливості договору підряду. 
10. Правове регулювання та види транспортних договорів 
11. Поняття та елементи зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. 
12. Поняття та значення спадкування i спадкового права. Основні поняття спадкового 

права. 
13. Поняття та види сімейних правовідносин. 
13. Поняття шлюбу за сімейним законодавством. Умови вступу до шлюбу. 
14. Поняття опіки i піклування. Правовий статус опікунів та піклувальників. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ПЕРЕВОДЯТЬСЯ, ПОНОВЛЮЮТЬСЯ 
НА ОСВІТНІЙ СТУПЕНЬ «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 «ПРАВО» 

 
Господарське право, господарсько-процесуальне право 

1. l. Правовий статус громадян-підприємців. 
2. Функції та види господарських договорів. 
3. Ліквідаційна процедура: поняття та порядок проведення. 
4. Оперативно-господарські санкції: поняття, види, підстави та порядок застосування. 
5. Способи захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання 
6. Антимонопольна політика держави: поняття, мета та основні напрямки. 
7. Державний контроль за додержанням стандартів, норм i правил. 
8. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Правові гарантії та захист 

інвестицій. 
9. Банківська діяльність: поняття, умови здійснення, відповідальність за порушення 

законодавства про банківську діяльність. 
10. Аудиторська діяльність: поняття, умови здійснення, відповідальність за порушення 

законодавства про аудиторську діяльність. 
11. Предмет i метод господарського процесуального права. 
12. Участь прокурора у розгляді справ у господарському суді. 
13. l3. Належність i допустимість доказів у господарському процесі. 
14. Підстави i порядок припинення провадження у справі у господарському процесі. 
15. Касаційні скарги на ухвали господарських судів. 
 

Кримінальне право 
1. Поняття, ознаки, значення та завдання кримінального закону. 
2. Підстави кримінальної відповідальності. 
3. Поділ ознак складу кримінальних правопорушень на обов’язкові та факультативні, 

значення такого поділу. Види складів кримінального правопорушення. 
4. Поняття, сутність та зміст вини. Форми вини. 
5. Поняття співучасті, її об’єктивні й суб’єктивні ознаки. Форми співучасті. 
6. Повторність та сукупність кримінальних правопорушень, ïx ознаки та види. 
7. Поняття та види стадій вчинення кримінального правопорушення. Закінчене та 

незакінчене кримінальне правопорушення. 
8. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності. Підстави та правові наслідки 

такого звільнення. 
9. Види примусових заходів виховного характеру. Види покарань, які застосовуються до 

неповнолітніх, особливості ïx призначення. 
10. Примусове лікування та його відмінність від примусових заходів медичного 

характеру. 
11. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень проти основ 

національної безпеки України. 
12. Державна зрада, шпигунство, диверсія: поняття та склади кримінальних 

правопорушень. 
13. Загальна кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень проти 

життя та здоров’я особи. 
14. Поняття тілесних ушкоджень, ïx види, склади відповідних кримінальних 

правопорушень, кваліфікуючі ознаки. 
15. Кримінальні правопорушення проти виборчих прав: кримінально-правова 

характеристика. 
16. Вимагання, шахрайство та привласнення майна шляхом зловживання службовим 

становищем: поняття, склади та кваліфікуючі ознаки. 
17. Бандитизм, терористичний акт: кримінально-правова характеристика. 
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18. Кримінальні правопорушення проти правосуддя. 
19. Кримінальні правопорушення проти миру: кримінально-правова характеристика. 
20. Кримінальні правопорушення проти безпеки людства. 
 

Цивільне право 
1. Дія цивільного законодавства у часі, просторі i за колом осіб. 
2. Поняття та ознаки цивільних правовідносин. 
3. Господарські товариства: поняття та види, порядок ïxні утворення i діяльності. 
4. Гроші i цінні папери. 
5. Поняття приватної власності та її місце в загальній системі власності Української 

держави. 
6. Договір контрактації сільськогосподарської продукції . 
7. Договір на виконання науково-дослідних aбo дослідно-конструкторських та 

технологічних робіт. 
8. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. 
9. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної aбo юридичної особи. 
10. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я aбo 

смертю. 
11. Поняття спадкування i права на спадкування. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ 
 

Оцінювання вступного випробування здійснюється за 200-бальною шкалою (від 0 до 
200 балів). Мінімальна кількість балів – 0. Максимальна кількість балів – 200. Прохідний 
бал – 100. 

Відповідь студента зараховується в наступних випадках:  
- Теоретичні питання розкрито в повному обсязі, відповідь на питання викладено в 

логічній послідовності, зроблено правильні висновки. 
- Теоретичні питання розкрито в повному обсязі, але матеріал викладено в 

недостатній логічній послідовності або зроблені неправильні висновки. 
- Частина питань розкрито не в повному обсязі, зроблені незначні помилки.  
За результатами співбесіди відповідь студента не зараховується, якщо більша 

частина теоретичних питань не була висвітлена або всі питання повністю не розкриті.  
 

«незараховано» 0 – 99 0 – 99 Вступник розрізняє об'єкти вивчення. 
Вступник відтворює незначну частину 
навчального матеріалу, має нечіткі 
уявлення про об'єкт вивчення. Вступник 
відтворює лише частину навчального 
матеріалу; виконує елементарні завдання. 

«зараховано» 100 – 139 100-109 Вступник здатний до часткового 
відтворення основного навчального 
матеріалу, може повторити за зразком 
певну операцію, дію.  

110-119 Вступник відтворює основний 
навчальний матеріал, здатний з 
помилками й неточностями дати 
визначення понять,  

120-129 Вступник виявляє знання й розуміння 
основних положень навчального 
матеріалу, може сформулювати правила, 
визначення, поняття. Відповідь його (її) 
правильна, але недостатньо осмислена.  

130-139 Вступник відтворює навчальний 
матеріал, може сформулювати правила, 
визначення, поняття. Вміє застосовувати 
знання при виконанні завдань за зразком. 

140 – 179 140-149 Вступник правильно відтворює 
навчальний матеріал, знає основоположні 
теорії і факти, вміє наводити окремі 
власні приклади на підтвердження певних 
думок, частково контролює власні 
навчальні дії.  

150-159 Знання вступника є достатніми, він (вона) 
застосовує вивчений матеріал у 
стандартних ситуаціях, намагається 
аналізувати, встановлювати найсуттєвіші 
зв'язки і залежність між явищами, 
фактами,  

160-169 Вступник достатньо володіє вивченим 
матеріалом, може робити висновки, 
загалом контролює власну діяльність. 
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Відповідь його (її) логічна, хоч і містить 
певні неточності. 

170-179 Вступник добре володіє вивченим 
матеріалом, застосовує знання в 
стандартних ситуаціях, вміє аналізувати й 
систематизувати інформацію, 
використовує загальновідомі докази із 
самостійною і правильною 
аргументацією. 

180 – 200 180-189 Вступник має повні, глибокі знання, 
здатний (а) використовувати їх у 
практичній діяльності, робити висновки, 
узагальнення.  

190-194 Вступник має гнучкі знання в межах 
вимог навчальних програм, 
аргументовано використовує їх у різних 
ситуаціях, вміє знаходити інформацію та 
аналізувати її, ставити і розв'язувати 
проблеми.  

195-200 Вступник має системні, міцні знання в 
обсязі та в межах вимог навчальних 
програм, усвідомлено використовує їх у 
стандартних та нестандартних ситуаціях. 
Вміє самостійно аналізувати, оцінювати, 
узагальнювати опанований матеріал, 
самостійно користуватися джерелами 
інформації, приймати рішення. 
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