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Аграрне право

Правове регулювання сільськогосподарських кооперативів. Правове регулювання 
виробництва та реалізації продукції рибництва та рибальства в Україні. Правове 

регулювання виробництва і реалізації молока та молочних продуктів. Правое регулювання 

бджільництва. Правое регулювання виноградарства та виноробства в Україні. Правое 

регулювання виробництва і реалізації цукру. Правое регулювання виробництва та 

реалізації зерна. Поняття особистого селянського господарства за законодавством 

України. Правое становище фермерських господарства. Закони України як джерела 

аграрного права України. Правове становище фермерських господарств. Поняття та 
предмет аграрного права України. Правове регулювання насінництва та розсадництва.

Адвокатура. Нотаріат

Поняття і роль адвокатури. Набуття права на заняття адвокатською діяльністю. 

Вимоги до кандидатів в адвокати. Поняття та ознаки адвокатської діяльності. Види 

адвокатської діяльності. Професійні права та обов'язки адвоката. Гарантії адвокатської 

діяльності. Поняття нотаріату в Україні, система нотаріальних органів. Принципи 

діяльності та організації нотаріальних органів в Україні. Вимоги, що пред'являються до 

посади нотаріуса. Права і обов'язки нотаріуса. Класифікація нотаріальних проваджень. 
Нотаріальні дії, що вчиняють нотаріуси. Нотаріальні акти, які свідчать про вчинення 

нотаріальних дій. Спадкові правовідносини в нотаріальному процесі.

Адміністративне право

Державний контроль у державному управлінні. Сутність державного контролю, його 

види, загальна характеристика, приклади проявів, реалізація. Зовнішній і внутрішній 
контроль. Контроль з боку органів місцевого самоврядування. Специфіка 
адміністративної дієздатності неповнолітніх осіб, суб’єктів підприємницької діяльності. 
Статут юридичної особи: розподіл повноважень органів управління. Органи місцевого 

самоврядування. Загальна характеристика актів (рішень) органів публічної аміністрації та 

органів місцевого самоврядування. Ключові дефініції галузі адміністративного права. 

Нові інститути адміністративноо права. Історичні етапи розвитку адміністративноо права: 

камералістика, поліцейська держава, радянський період, новітній період. Адміністративне 

право України як наука, галузь права та навчальна дисципліна. Адміністративне право 

України як галузь права. Адміністративне право як навчальна дисципліна.4



Адміністративне право як нука. Предмет, метод і принципи адміністративного права. 

Виконавча влада: загальна характеристика. Європейські стандарти діяльності органів 

публічної адміністрації. Система органів виконавчої влади в Україні. Поняття 

адміністративного правопорушення. Адміністративна відповідальність. Адміністративний 

примус. Надання адміністративних послуг. Суб’єкти надання адміністративних послуг. 

Адміністративні правовідносини. Поняття та зміст адміністративних правовідносин. 

Норми адміністративного права та їх реалізація. Система адміністративного законодавства 
України.

Екологічне право

Поняття екологічного права як галузі права. Поняття і види екологічних 

правовідносин. Поняття джерел екологічного права. Конституція України як джерело 
екологічного права. Екологічні права і обов'язки громадян України: поняття і види. 

Характеристика права на вільний доступ до інформації про стан навколишнього 
природного середовища (екологічної інформації). Характеристика права на безпечне для 

життя і здоров'я людини довкілля. Суб'єкти права власності на природні ресурси за 

законодавством України. Поняття і загальна характеристика об'єктів права власності на 

природні ресурси за законодавством України. Поняття і види права природокористування. 
Поняття і види функцій екологічного управління. Поняття та ознаки екологічного 

правопорушення. Поняття і види юридичної відповідальності за екологічні 

правопорушення. Види надрокористування. Води як об'єкт правової охорони та 

використання за законодавством України. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони 

та використання за законодавством України. Види лісокористування. Правовий режим 

охорони і використання об'єктів тваринного світу. Поняття природно-заповідного фонду 

Украіні.Правовое регулювання охорони та використання природних ресурсів 

континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

Земельне право

Предмет та методи земельного права. Поняття та особливості джерел земельного 

права України. Конституційні засади земельного права України. Закони як джерела 

земельного права України. Основні напрями здійснення земельної реформи та їх правове 

забезпечення. Поняття та правові ознаки приватизації земель. Поняття, основні ознаки та 

форми права власності на землю. Право приватної власності на землю. Право державної 

власності на землю. Право комунальної власності на землю. Поняття, особливості та види 

права землекористування. Правове регулювання оренди землі. Правовий режим земель5



сільськогосподарського призначення. Правовий режим земель житлової та громадської 

забудови. Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення. Правовий режим земель оздоровчого призначення. 

Правовий режим земель рекреаційного призначення. Правовий режим земель історико- 

культурного призначення. Правовий режим земель лісогосподарського призначення. 

Правовий режим земель водного фонду. Правовий режим земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Історія права та держави

Джерела, основні риси і система мусульманського права. Установчі договори 

формування ЄС. Державно-правовий розвиток Китаю у XX ст. Характеристика 

Конституції Франції 1946 р. Суть «Нового курсу» Рузвельта в США. Конституція 

Німеччини 1871 р. Реформи Мейцзи. Конституція Японії 1889 р. Органи законодавчої 

влади за Конституцією США. Кодифікація римського права. Римське право класичного 

періоду. Передумови і основні етапи Англійської буржуазної революції середини XVII ст. 

Протекторат Кромвеля. «Знаряддя упраління». Суспільний і державний лад Стародавньої 

Індії. Загальне право та право справедливості. Основні положення «Золотої Булли». 

Основні документи Папської революції в країнах Західної Європи. Характеристика 

«Салічної правди» як джерела права франків». Джерела та риси права Візантії. Види 

феодального права. Загальна характеристика суспільства та держави феодального типу. 

Передумови, особливості та основні етапи революції у Франції кінця XVIII ст. 

«Декларація прав людини і громадянина» 1789 р. та її зміни у 1793 р. Державний лад та 

особливості права країн з азійським способом виробництва. Історичні умови виникнення і 

розвитку держави в Афінах. Реформи архонтів. Суспільний і державний лад 

Стародавнього Риму в період республіки.

Конституційне право

Поняття і предмет конституційного права як галузі права. Конституційно-правові 
норми, їх особливості та види. Конституційно-правові відносини, їх поняття та види. 

Джерела конституційного права України, їх поняття та види. Конституція України - 

основне джерело конституційного права. Конституційно-правова відповідальність: 

поняття та особливості. Основні риси і юридичні властивості Конституції України. 

Структура Конституції, особливості та значення її преамбули, заключних і перехідних 

положень. Форми здійснення влади народу. Безпосередня (пряма) і представницька 

(непряма) демократія, їх взаємозв'язок. Референдум і вільні вибори як вища безпосереднє 
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вираження влади народу. Поняття основ правового статусу особистості. Принципи 

правового статусу людини і громадянина, їх загальна характеристика. Поняття 
громадянства. Підстави і порядок набуття громадянства. Припинення громадянства. 

Правове становище іноземних громадян і осіб без громадянства. Поняття, юридична 

природа і класифікація конституційних прав, свобод і обов'язків. Особисті (цивільні) 

права і свободи громадян: поняття та зміст. Політичні права і свободи громадян України: 

поняття і зміст. Економічні, соціальні та культурні права і свободи громадян: поняття та 

зміст. Конституційні обов'язки громадян. Поняття і види гарантій прав і свобод людини і 
громадянина. Поняття і основні ознаки державного органу. Система і види органів 

державної влади в Україні. Основи конституційного статусу Президента України, його 
становище в системі органів державної влади. Конституційно-правовий статус Верховної 

Ради України. Кабінет Міністрів України - вищий орган виконавчої влади України. 

Загальна характеристика і функції судової влади. Конституційний Суд України - судовий 

орган конституційного контролю. Конституційно-правове регулювання місцевого 

самоврядування.

Кримінальне право

Поняття кримінального права як галузі права. Предмет та методи кримінального 

права. Поняття та основні види джерел кримінального права. Злочин як основний 

різновид кримінально-правового діяння: поняття та ознаки. Класифікація злочинів за 

ступенем тяжкості. Вина в кримінальному праві: поняття, зміст, форми та види. Поняття 

та ознаки суб’єкта злочину. Поняття, підстава та форми кримінальної відповідальності. 
Поняття покарання в кримінальному праві та його цілі.

Кримінальний процес

Коротка характеристика Кримінального процесуального кодексу України, Законів 

України «Про прокуратуру», «Про поліцію», «Про Службу безпеки України», «Про 
державне бюро розслідування», «Про Національне антикорупційне бюро України». 

Повноваення Органів прокуратури, поліції, служби безпеки України, Національного 

антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань Призначення 

адвокатури. Загальна характеристика Закону України «Про адвокатуру і адвокатську 

діяльність».

Сімейне право
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Наслідки позбавлення батькіських прав. Розірвання шлюбу в судовому порядку. 

Передача дитини в прийомну сім’ю. Опіка і піклування над дітьми. Умови усиновлення. 

Поняття усиновлення (удочеріння). Порядок стягнення та сплати аліментів. Порядок 

позбавлення батьківських прав. Підстави позбавлення батьківських прав. Права і 

обов’язки батьків по вихованню дітей. Захист прав дітей. Право дитини на виховання в 

сім’ї. Загальна характеристика прав дитини. Встановлення походження дітей. Види 

особистих немайнових відносин подружжя. Поняття сім’ї. Наслідки визнання шлюбу 

недійсним. Розірвання шлюбу через органи РАЦСу. Виявлення дітей, які залишилися без 

опіки батьків. Установлення батьківства в судовому порядку.

Судоустрій в Україні

Основні положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Судова 

система України.

Теорія права

Форма держави. Систематизація законодавства. Форма права. Функції права. Органи 

держави. Правовідносини. Соціальне призначення держави. Нормативно-правовий акт. 

Теорія держави і права як наука. Праворозуміння. Поняття та види юридичної 

відповідальності.

Трудове право

Поняття трудового права. Поняття джерел трудового права України. Функції та принципи 

трудового права. Поняття та види трудових правовідносин. Умови виникнення трудових 

правовідносин. Ознаки трудових правовідносин. Елементи трудовоих правовідносин. 

Поняття трудового договору. Відмінність трудового договору від інших договорів. 

Сторони трудового договору. Зміст трудового договору. Загальний порядок укладення 

трудового догоовру. Документи, що подаються при укладенні трудового договору. 
Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи 

роботодавця. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Поняття та правове 

регулювання часу відпочинку. Поняття, види та правове регулювання відпусток. Поняття 

та правове регулювання робочого часу. Види робочого часу. Поняття матеріальної 

відповідальності працівників. Поняття охорони праці за трудовим правом. Гарантії праці 

жінок у трудових правовідносинах. Гарантії прав неповнолітніх у трудових 

правовідносинах. Поняття та види зайнятості населення. Органи працевлаштування. 

Поняття безробітного та його правовий статус. Поняття, сфера дії та види колективних 8



угод. Поняття, сторони та юридичне значення колективного договору. Зміст колективних 

договорів і угод. Поняття і класифікація суб’єктів трудового права. Працівник як суб’єкт 

трудового права. Роботодавець як суб’єкт трудового права. Трудовий колектив як суб’єкт 
трудового права та його правовий статус.

Фінансове право

Поняття і методи діяльності держави і органів місцевого самоврядування в сфері 

публічних фінансів. Публічна фінансова система України. Органи держави і місцевого 

самоврядування, які здійснюють керівництво у сфері публічної фінансової діяльності. 

Предмет фінансового права. Метод фінансово-правового регулювання. Поняття 
фінансового права. Система фінансового права. Джерела фінансового права. Фінансово- 
правова норма: поняття, особливості, види. Поняття фінансових правовідносин. Суб'єкти 

фінансових правовідносин. Поняття і значення публічного фінансового контролю. Види, 

об'єкти та суб'єкти фінансового контролю. Поняття і структура бюджету. Поняття і склад 

бюджетної системи України. Поняття бюджетного права. Поняття бюджетного процесу. 

Стадії бюджетного процесу: поняття та види. Поняття податку. Поняття і склад 

податкової системи України. Правове регулювання податку на додану вартість. Правове 
регулювання акцизного податку. Податок на доходи фізичних осіб: платники, об'єкт 

оподаткування. Поняття інституту державного і місцевого боргу. Правові основи і форми 

державного кредиту. Поняття банківської системи. Поняття банку як елемента банківської 

системи. Правовий статус Національного банку України. Поняття грошового обігу та 

грошової системи. Поняття валюти та валютних операцій.

Цивільне право

Цивільне право як галузь права. Предмет цивільно-правового регулювання. Майнові 

відносини, які регулюються цивільним правом. Особисті немайнові відносини, які 

регулюються цивільним правом. Загальна характеристика цивільного законодавства 
України. Поняття цивільних правовідносин. Види цивільних правовідносин. Учасники 

цивільних правовідносин. Фізичні особи як учасники цивільних правовідносин. Поняття і 

загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності фізичних осіб. 

Юридичні особи як учасники цивільних правовідносин. Поняття і види правочинів. 

Представництво та його види. Поняття і форма довіреності. Поняття і значення позовної 

давності. Особисті немайнові права фізичних осіб: поняття і види. Захист особистих 

немайпових прав фізичних осіб. Поняття і зміст права власності. Поняття, суб’єкти і 
об’єкти права приватної власності. Поняття й ознаки цивільно-правового договору.9



Договір купівлі-продажу та його види. Договір найму (оренди) та його види. Договір 
доручення. Договір комісії. Поняття, підстави і умови цивільно-правової відповідальності. 

Цивільно-правова відповідальність малолітніх і неповнолітніх осіб. Загальна 

характеристика спадкування за цивільним законодавством. Поняття заповіту, особливості 

спадкування за заповітом. Особливості спадкування за законом.

10
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Критерії оцінювання вступного випробування для вступників на ОР 

«Бакалавр» заочної форми навчання українська мова для іноземних громадян 

на здобуття ступеня вищої освіти - бакалавр 

1. Форма вступного випробування - письмовий іспит. 

2. Форма іспитового завдання - тест. 

3. Кількість тестових завдань - 100. 

4. Тривалість виконання тестових завдань становить 90 хвилин. 

5. Вступне випробування носить кваліфікаційний характер та у підсумку 

оцінюється за двобальною шкалою: «склав/не склав». 

6. Позитивному результату «склав» відповідає 60 і більше правильних 

відповідей на усі тестові завдання, що становить 60 і більше відсотків завдань тесту. 

7. До екзаменаційної відомості вноситься оцінка 0 (нуль), якщо абітурієнт 

отримав результат, що відповідає значенню «не склав», або оцінка 1 (один), якщо абітурієнт 

отримав результат, що відповідає значенню «склав». 

8. В тестовому завданні міститься 4 (чотири) варіанти відповідей, однак лише 1 

(один) є правильним. 

9. Варіант відповіді, яка на думку абітурієнта є правильною, відмічається 

позначкою «V» або «+» у відповідному вікні варіантів тестового завдання на аркуші 

відповідей. 

10. Робити на аркуші відповідей зайві позначки, тобто будь-які позначки, крім 

знаків «V» або «+», заборонено. Наявність інших позначок, крім знаків «V» або «+», біля 

відповідного варіанту відповіді на тестове завдання означає, що абітурієнт дав неправильну 

відповідь. 

11. Якщо абітурієнт на аркуші відповідей обирає декілька варіантів відповідей, то 

відповідне тестове завдання оцінюється оцінкою 0 (нуль). У такому випадку вважається, що 

абітурієнт дав неправильну відповідь. 

12. Аркуш відповідей є останньою сторінкою зошиту тестових завдань. 

13. Під час вирішення тестових завдань вступнику забороняється 

користуватись 
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будь-якими джерелами інформації (навчальна та наукова література, друковані тексти 

нормативних актів на паперових носіях, електронні пристрої з інформацією тощо). У разі 

виявлення членом атестаційної комісії факту використання вступником під час розв’язання 

тестових завдань з будь-якою метою будь-якого паперового носія чи електронного 

пристрою, які, на думку члена атестаційної комісії, можуть містити інформацію, необхідну 

для розв’язання тестового завдання, такий факт фіксується актом про порушення порядку 

складання вступного випробування, що підписуються присутніми в аудиторії членами 

атестаційної комісії (достатньо двох), а результати розв’язання тестового завдання 

незалежно від їх правильності оцінюються оцінкою 0 (нуль). При цьому, вилучення 

помічених членом атестаційної комісії паперового носія інформації чи електронного 

пристрою, як і перевірка змісту інформації на такому носії інформації, не проводиться. 


