ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Додатковий вступний екзамен у магістратуру зі спеціальності 081 «Право»
проводиться з метою зарахування на навчання абітурієнтів, випускників
неюридичних спеціальностей, які мають рівень знань та компетентностей,
властивий бакалавру права. Відповідно, питання з перевірки знань спрямовані на
діагностику здатності абітурієнта успішно засвоїти магістерський курс.
Програма підготовки складається з основних питань таких базових курсів
підготовки бакалавра права як: теорія держави і права, конституційне право
України, адміністративне право, трудове право, цивільне та сімейне право,
кримінальне право. Додатковий вступний екзамен проводиться в формі
тестування.
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ
ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ В МАГІСТРАТУРУ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 - ПРАВО
Тема 1. Основи теорії держави і права
Тема 2. Основи конституційного права України
Тема 3. Основи цивільного та сімейного права України
Тема 4. Основи адміністративного права України
Тема 5. Основи трудового права України
Тема 6. Основи кримінального права України
Тема 1. Основи теорії держави і права
1.
Основи теорії держави
Основні закономірності виникнення держави; первісне суспільство;
економічні та соціальні причини виникнення держави; основні теорії походження
держави і права. Поняття, характерні ознаки та сутність та форми держави;
функції держави; основні форми здійснення функцій держави; механізм держави;
форма держави; співвідношення держави й особистості; форми взаємодії держави
й об’єднань громадян; демократична, соціальна, правова держава.
2.
Основи теорії права
Соціальні норми; місце і роль права в системі соціальних норм; поняття
права; ознаки та принципи права, функції права; внутрішня і зовнішня форми
права; джерела та форми права, норма права; галузь права; інститут права; галузь
та інститут законодавства; систематизація законодавства; правотворчість і
реалізація права; поняття, ознаки, види та структура правовідносин; правомірна
поведінка; поняття, ознаки, склад, види правопорушень; поняття, ознаки,
принципи, підстави, мета, завдання, види юридичної відповідальності;
громадський порядок, законність і правопорядок.
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Тема 2. Основи конституційного права України
Конституційне право як провідна галузь національного права України,
розвиток конституційного процесу в Україні. Загальні засади демократичного
ладу в Україні, народовладдя в Україні та форми його здійснення, поняття та види
референдумів, виборче право та законодавство, виборча система в Україні.
Поняття територіального устрою України, конституційно-правовий статус
Автономної Республіки Крим. Громадянство України як інститут конституційного
права; права, свободи та обов’язки громадян України та гарантія їх дотримання.
Конституційно-правовий статус і повноваження Верховної Ради України,
Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих
органів виконавчої влади в Україні, судової влади (Конституційний суд України,
суди загальної юрисдикції; інші органи в системі судоустрою України). Органи
місцевого самоврядування. Порядок внесення змін і введення в дію Конституції
України.
Тема 3. Основи цивільного та сімейного права України
1. Поняття цивільного права
Поняття цивільного права. Предмет і метод цивільного права. Наука та
навчальна дисципліна цивільного права. Цивільне законодавство. Цивільні
правовідносини.
2. Суб'єкти і об'єкти цивільних прав
Фізичні особи як суб'єкти цивільного права. Юридичні особи як суб'єкти
цивільного права. Держава і територіальні громади як суб'єкти цивільного права.
Об'єкти цивільних прав. Особисті немайнові права як об'єкти цивільних прав.
Об'єкти права інтелектуальної власності. Підстави виникнення, зміни та
припинення цивільних правовідносин. Поняття та система особистих немайнових
прав фізичної особи. Особисті немайнові права, що забезпечують природне
існування фізичної особи. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне
буття фізичної особи.
3. Право власності та інші речові права
Поняття права власності як складової частини речового права. Форми та
види права власності. Поняття права спільної власності. Суб'єкти права спільної
власності. Способи виникнення права спільної власності. Види спільної власності.
Спільна часткова і спільна сумісна власність. Зміст права спільної власності.
Виділ частки і розділ майна. Право привілейованої купівлі. Припинення права
спільної власності.
Поняття речового права на чужі речі. Види речових прав на чуже майно. Поняття
та способи захисту права власності. . Віндикаційний та негаторний позови.
4. Загальні положення про зобов'язальне право
Зобов'язальне право та його система. Основні тенденції розвитку
зобов'язального права. Основні види зобов'язань. Підстави виникнення
зобов'язань.
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5. Поняття спадкового права и спадкування.
Поняття спадкового права. Принципи спадкового права. Матеріальнозабезпечувальний
характер
спадкування.
Сімейно-родинний
характер
спадкування. Принцип свободи заповіту. Принцип послідовності закликання до
спадщини при спадкуванні за законом. Принцип рівності спадкових часток при
спадкуванні за законом. Принцип поєднання захисту інтересів сім'ї і можливості
реалізації заповідальної автономії.
6. Основи сімейного права України
Сімейне право: поняття, предмет та метод правового регулювання. Сім’я та
шлюб за сімейним законодавством. Умови і порядок укладення шлюбу.
Розірвання шлюбу. Шлюбний контракт. Особисті й майнові права та обов’язки
подружжя. Права та обов’язки батьків і дітей. Опіка і піклування: підстави
встановлення і зняття.
Тема 4. Основи адміністративного права України
Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання.
Поняття державного управління та співвідношення його з виконавчою владою.
Поняття та види органів виконавчої влади. Поняття та основні принципи
державної служби. Поняття посади та види державних службовців. Обов’язки і
права державних службовців. Проходження державної служби. Поняття та види
форм державного управління. Сутність, особливості та види актів державного
управління. Загальна характеристика Кодексу України про адміністративні
правопорушення. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові
відносини. Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність.
Адміністративні стягнення: поняття та види.
Тема 5. Основи трудового права України
1. Предмет, принципи правовідносин у трудовому праві України
Трудове право України як самостійна галузь права, її співвідношення з
суміжними галузями права. Предмет трудового права. Класифікація відносин, що
складають предмет трудового права. Метод трудового права та його особливості.
Функції трудового права. Система трудового права як галузі права і науки.
Принципи трудового права.
2. Суб’єкти трудового права
Поняття «суб’єкти трудового права». Працівники як суб’єкти трудового
права, трудового договору, трудових правовідносин. Правовий статус
роботодавців. Трудовий колектив підприємства, установи, організації та його
представники . Профспілкові організації та їх органи як суб’єкти трудового права,
основні функції профспілок у соціально-економічній сфері. Представники
роботодавців та їх повноваження. Державні органи як суб’єкти трудового права.
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2. Трудовий договір та його реалізація
Поняття і зміст трудового договору. Форма і строк трудового договору.
Види трудового договору. Порядок укладення трудового договору. Фактичний
допуск до роботи. Необґрунтована відмова в прийнятті на роботу. Оформлення
трудової книжки.
Зміна умов трудового договору. Поняття і види переведень на іншу роботу .
Переміщення на інше робоче місце. Зміна істотних умов праці.
Відсторонення працівника від роботи. Поняття припинення трудових
правовідносин і розірвання трудового договору. Підстави припинення трудових
правовідносин, їх класифікація.
Робочий час і час відпочинку. Оплата праці. Трудова дисципліна.
Матеріальна відповідальність в трудовому праві. Індивідуальні й колективні
трудові спори. Охорона праці.
Тема 6. Основи кримінального права України
Загальна характеристика кримінального права. Поняття кримінального
права. Значення кримінального права. Кримінальне право та суміжні галузі права.
Співвідношення кримінального права ті інших галузей права. Функції
кримінального права. Система кримінального права.
Загальна частина кримінального права. Особлива частина кримінального
права. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі та часі. Закон
про кримінальну відповідальність. Принципи кримінального законодавства.
Характеристика структури Загальної частини Кримінального кодексу.
Характеристика Особливої частини Кримінального кодексу. Тлумачення
кримінального закону. Легальне тлумачення закону про кримінальну
відповідальність. Судове тлумачення. Наукове тлумачення.
Поняття злочину. Ознаки злочину. Поняття малозначності діяння.
Відмінність злочину від інших правопорушень. Класифікація злочинів. Поняття
кримінальної відповідальності. Форми реалізації кримінальної відповідальності.
Підстави кримінальної відповідальності.
Поняття складу злочину. Значення складу злочину. Елементи складу
злочину. Об’єкт злочину. Об’єктивна сторона злочину. Суб’єкт злочину.
Суб’єктивна сторона злочину. Ознаки складу злочину. Види складу злочину.
Поняття кваліфікації злочинів. Поняття обставин, що виключають
злочинність діяння. Ознаки обставин, що виключають злочинність діяння.
Поняття необхідної оборони. Затримання особи, яка вчинила злочин. Поняття
крайньої необхідності. Поняття ексцесу. Фізичний та психічний примус.
Виконання наказу або розпорядження. Діяння пов’язане з ризиком (виправданий
ризик). Поняття стадії скоєння злочину. Закінчений злочин. Незакінчений злочин
та його види. Поняття та ознаки співучасті у злочині. Види співучасників злочину.
Форми співучасті. Поняття покарання. Ознаки покарання. Мета покарання.
Система і види покарань. Процедура призначення покарання та звільнення від
покарання та його відбування.
4

Критерії оцінювання тестових завдань
для проведення додаткового вступного іспиту
до магістратури за спеціальністю 081 Право
(для бакалаврів, спеціалістів, магістрів неюридичних спеціальностей)
Тестові завдання для проведення додаткового вступного іспиту до
магістратури за спеціальністю 081 Право (для бакалаврів, спеціалістів, магістрів
неюридичних спеціальностей) складаються з п’ятдесяти завдань. Кожна
правильна відповідь оцінюється у 2 бали. Кожна неправильна відповідь
оцінюється у 0 балів. Мінімальна кількість балів, що дає право вважати
випробування успішним (рівень знань достатній), має становити не менше 52.
Якщо вступник набирає меншу кількість балів, випробування вважається
непройденим (рівень знань недостатній).
Рекомендована література:
Нормативні акти:
1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. №254/96 (зі
змінами) [Електронний ресурс] // Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр
2. Декларація про державний суверенітет України, прийнята Верховною
Радою УРСР/ Декларація від 16 липня 1990 р. № 55-XII // [Електронний ресурс] //
Режим доступу: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/55-12
3. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. № 1427XII // Електронний ресурс] // Режим доступу: zakon 3.rada.gov.ua/laws/show/142712
4. Кодекс законів про працю Закон, Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII
(редакція від 07.01.2017) // Електронний ресурс] // Режим доступу: zakon 5.
rada.gov.ua/laws/show/кзпп
5. Кодекс України про адміністративні правопорушення Закон, Кодекс від
07.12.1984 № 8073-X (редакція від 05.01.2017) // Режим доступу:
zakon3.rada.gov.ua/laws/80731-10
6. Кримінальний кодекс України. Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III
(редакція від 05.01.2017) // Режим доступу: zakon3.rada.gov.ua/laws/2341-14.
7. Сімейний кодекс України. Кодекс, Закон від 10.01.2002 № 2947-III
(редакція від 10.11.2016) [Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
8. Цивільний кодекс України. Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435IV(редакція від 02.11.2016) [Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
Підручники та посібники:
1. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія права / М. С. Кельман, О. Г.
Мурашин. –К.: Кондор, 2011. – 609 с.
2. Рабинович П.М. Основи загальної теорії права та держави / П. М. Рабинович. 5

К.: Атіка, 2010. – 176 с.
3. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. Підручник / О.Ф. Скакун . – Х.: Консум,
2013. – 704 с.
4. Конституційне право України / за ред.. В. Погорілка. – К., 2013. – 734 с.
5. Кравченко В. Конституційне право України / В. Кравченко. – К.: Атіка, 2010. –
568с.
6. Фрицький О. Конституційне право України / О.Фрицький. – К.: Юрінком Інтер,
2012.– 510 с.
7. Цивільне право України: Особлива частина: Підручник / В.Г. Фазикош, С.Б.
Булеца, В.В. Заборовський та ін.; за ред. В.Г. Фазикоша, С.Б. Булеци. — К. :
Знання, 2013. — 751 с.
8. Цивільне право України: Навчальний посібник: ⁄Голубєва Н. Ю., Харитонов Є.
О., — 2008. — 280 c.
9. Братель О. Г. Цивільне право України / О. Г. Братель, С. А. Пилипенко. – К. :
Вид. О. С. Ліпкан, 2010. – 256 с.
10. Трудове право України (Загальна частина) [Текст] : навч. посіб. /
Н.Д.Гетьманцева, І.Г.Козуб; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці :
Рута, 2013. - 311 с.
11. Адміністративне право: підручник / ред.: Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В.
Зуй. – 2-е вид., переробл. и доп. – Х. : Право, 2013. – 656 с.
12. Кримінальне право України. Загальна частина / За ред. В.В Сташиса, В.Я.
Тація. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 472 с
Інформаційні ресурси:
1. Офіційне представництво Президента України // Режим доступу:
www.president.gov.ua
2. Урядовий портал: єдиний портал органів виконавчої влади України //
Режим доступу: www.kmu.gov.ua
3. Верховний Суд України: інформаційний сервер // Режим доступу:
www.scourt.gov.ua
4. Верховна Рада України: офіційний портал // Режим доступу: portal. rada.
gov. ua

6

