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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Освітньо-професійною програмою підготовки магістра 

спеціальності 081 «Право» передбачається додаткове вступне фахове 

випробування для абітурієнтів – випускників вищих навчальних 

закладів, які здобули освіту за іншим напрямом підготовки / 

спеціальністю. 

Перелік питань для проведення випробування базується на 

навчальному матеріалі фундаментальних юридичних дисциплін. 

Мета фахових вступних випробувань. Вступ на навчання за 

освітнім ступенем магістра полягає у визначенні компетентностей 

вступників, які бажають навчатися у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» за спеціальністю 081 «Право». 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для 

успішного засвоєння освітньо-професійної програми другого 

(магістерського) рівня абітурієнти повинні мати базову освіту 

освітнього ступеня бакалавра за спорідненою спеціальністю та 

здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі 

соціально-гуманітарних, природничо-наукових та профільних наук. 

Характеристика змісту програми. Програма фахових 

вступних випробувань спирається на освітньо-професійну програму 

підготовки бакалавра зі спеціальності та одночасно відбиває вимоги 

до студентів освітнього ступеня магістра. 

Порядок проведення фахових вступних випробувань 

визначається Положенням про приймальну комісію                                

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та 

Положенням про предметні екзаменаційні та фахові атестаційні 

комісії з проведення вступних випробувань.  
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ДОДАТКОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 
1. Поняття, предмет і метод правового регулювання 

конституційного права України. 
2. Принципи конституційного права України. 
3. Система галузі конституційного права України. 

Конституційно-правові норми їх особливості та класифікація, 
Структура конституційно-правової норми. 

4. Конституційно-правові інститути їх особливості та види. 
5. Джерела конституційного права України як галузі права. 
6. Поняття, види та підстави конституційно-правової 

відповідальності. 
7. Поняття, юридичні властивості та функції Конституції 

України як Основного Закону суспільства і держави. 
8. Структура та система Конституції України. Призначення 

і зміст її преамбули. 
9. Прийняття Конституції України. Порядок внесення змін і 

доповнень до Конституції України, набуття нею чинності, 
введення в дію та здійснення. 

10. Поняття, сутність та зміст конституційного ладу України. 
Загальні засади конституційного ладу України. 

11. Державний лад України та його засади. Конституційне 
закріплення і форми Української держави.  

12. Конституційна характеристика України як суверенної і 
незалежної, демократичної, соціальної, правової держави.  

13. Конституційні засади функціонування духовної та 
національно-культурної сфер в Україні. 

14. Конституційні засади розвитку та функціонування 
громадянського суспільства в Україні та його інститутів. 
Конституційно-правовий статус громадських об’єднань. 

15. Поняття, сутність, структурні елементи та принципи 
конституційно-правового статусу людини і громадянина. 

16. Громадянство України: поняття, принципи та етапи 
становлення. 

17. Визнання, підстави набуття та припинення громадянства 
України: вихід з громадянства України та його втрата. 
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18. Конституційний статус іноземців, осіб без громадянства, 
біженців та осіб, що потребують тимчасового або додаткового 
захисту. 

19. Поняття, природа та класифікація прав і свобод людини і 
громадянина.  

20. Конституційні громадянські (особисті), політичні, 
соціально-економічні та культурні права і свободи людини і 
громадянина. 

21. Конституційні гарантії захисту та практичного 
здійснення прав і свобод людини і громадянина. 

22. Конституційні обов’язки людини і громадянина. 
23. Поняття та форми прямого (безпосереднього) і 

представницького народовладдя. 
24. Вибори і виборче право. Конституційні принципи 

виборчого права України. 
25. Виборчі системи та їх види. Виборчі системи України. 
26. Виборчий процес в Україні, його принципи та стадії.  
27. Поняття та види референдумів. Призначення і 

проведення всеукраїнських та місцевих референдумів. 
28. Місце та роль Верховної Ради України в системі органів 

державної влади. 
29. Поняття та ознаки парламенту. Види парламентів. 

Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в 
України. 

30. Кількісний склад, структура та порядок формування 
Верховної Ради України. 

31. Конституційно-правовий статус народного депутата 
України. 

32. Функції та повноваження Верховної Ради України. 
Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. 

33. Сесія Верховної Ради України. Розгляд питань на 
пленарних засіданнях Верховної Ради України. 

34. Органи та посадові особи Верховної Ради України: 
система, порядок формування, повноваження. 

35. Законодавчий процес в Україні: поняття та стадії. 
Особливості проходження конституційних законів. 

36. Спеціальні парламентські процедури. 
37. Конституційний статус Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини. 
38. Місце та роль Президента України в системі органів 

державної влади. Порядок обрання Президента України. 
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39. Повноваження Президента України. Апарат Президента 
України. Акти Президента України. 

40. Конституційний статус Ради національної безпеки і 
оброни України.  

41. Конституційне регулювання питань припинення 
повноважень Президента України. Імпічмент і порядок його 
здійснення. 

42. Система органів виконавчої влади в Україні. 
Конституційний статус Кабінету Міністрів України 

43. Склад, порядок утворення та припинення повноважень 
Кабінету Міністрів України. 

44. Повноваження Кабінету Міністрів України. 
45. Центральні органи виконавчої влади: система, порядок 

утворення, повноваження. 
46. Місцеві органи виконавчої влади: система, порядок 

утворення та припинення повноважень. 
47. Судова влада в системі державної влади в Україні. 

Конституційні засади судочинства в Україні. 
48. Конституційно-правовий статус суддів. 
49. Конституційно-правовий статус Вищої ради правосуддя. 
50. Конституційна юрисдикція. Місце та роль 

Конституційного Суду України в системі органів державної 
влади. 

51. Склад і порядок формування Конституційного Суду 
України. Структура та організація діяльності Конституційного 
Суду України. 

52. Правовий статус судді Конституційного Суду України. 
53. Функції та повноваження Конституційного Суду України. 
54. Суб’єкти та форми звернення до Конституційного Суду 

України. Конституційна скарга: поняття, критерії прийнятності, 
особливості розгляду. 

55. Поняття й характеристика стадій конституційного 
судочинства.  

56. Поняття та юридична природа актів Конституційного 
Суду України. Види, порядок ухвалення та виконання актів 
Конституційного Суду України. 

57. Поняття та види автономії. Територіальна автономія в 
Україні. Конституційно-правове положення Автономної 
Республіки Крим у складі України. 

58. Поняття місцевого самоврядування та його принципи. 
Система місцевого самоврядування в Україні.  
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59. Порядок формування, організація роботи органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування. Компетенції 
місцевого самоврядування. Акти органів місцевого 
самоврядування. 

60. Конституційні гарантії місцевого самоврядування в 
Україні.  

 

2. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО 

1. Поняття, предмет і метод адміністративного права. 

Співвідношення адміністративного права з іншими галузями 

права.  

2. Принципи адміністративного права. Принцип 

верховенства права. Принцип належного урядування. 

3. Система адміністративного права. 

4. Адміністративно-правові норми, їх особливості, 

класифікація та реалізація. 

5. Джерела адміністративного права та їх види. 

Систематизація адміністративного законодавства. 

6. Адміністративно-правові відносини, їх особливості, 

структура та види. 

7. Поняття і види суб’єктів адміністративного права. 

8. Правоздатність та дієздатність суб’єктів 

адміністративного права. 

9. Громадяни як суб’єкти адміністративного права та їх 

адміністративно-правовий статус. 

10. Права та обов’язки громадян у сфері державного 

управління. Право громадян на звернення. 

11. Іноземці, особи без громадянства та їх адміністративно-

правовий статус. 

12. Адміністративно-правовий статус біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту. 

13. Поняття, система органів виконавчої влади та їх види. 

14. Президент України та його повноваження у сфері 

виконавчої влади. 

15. Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі 

органів виконавчої влади. 

16. Центральні органи виконавчої влади та їх види. 
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17. Місцеві (територіальні) органи центральних органів 

виконавчої влади та їх адміністративно-правовий статус. 

18. Місцеві органи виконавчої влади. Відносини місцевих 

органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування. 

19. Підстави формування, функції та повноваження 

військово-цивільних адміністрацій. 

20. Органи влади Автономної Республіки Крим як суб’єкти 

адміністративного права. 

21. Місцеве самоврядування: поняття, принципи, система 

органів. 

22. Суб’єкти делегованих повноважень та їх 

адміністративно-правовий статус. 

23. Підприємства, установи та інші юридичні особи 

публічного права, які не мають статусу органа публічної влади, 

як суб’єкти адміністративного права. 

24. Порядок створення і припинення діяльності підприємств. 

Суб’єкти управління підприємствами. 

25. Суб’єкти (утворення), які не мають ознак юридичної 

особи, та їх адміністративно-правовий статус. 

26. Поняття, основні риси, завдання і функції державної 

служби. 

27. Принципи державної служби. 

28. Посада і посадова особа. Класифікація посад державної 

служби. 

29. Проходження державної служби.  

30. Припинення державної  служби. 

31. Органи управління державною службою. 

32. Поняття служби в органах місцевого самоврядування та її 

завдання. 

33. Принципи служби в органах місцевого самоврядування. 

34. Посадові особи місцевого самоврядування та їх 

адміністративно-правовий статус. 

35. Класифікація категорій посад в органах місцевого 

самоврядування. Ранги посадових осіб органів місцевого 

самоврядування. 
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36. Порядок прийняття на службу в органи місцевого 

самоврядування. Підстави припинення служби в органах 

місцевого самоврядування. 

37. Поняття, види громадських об’єднань, та їх 

адміністративно-правовий статус. 

38. Принципи та умови створення і діяльності громадських 

об’єднань. Припинення діяльності громадських об’єднань. 

39. Поняття і види функцій публічного управління. 

40. Поняття і види адміністративних послуг. 

41. Принципи, гарантії та стандарти надання 

адміністративних послуг.  

42. Поняття і види форм публічного управління. 

43. Правові акти публічного управління та їх класифікація. 

Дія правових актів публічного управління. 

44. Адміністративний договір, його ознаки та види. 

45. Поняття, види і характеристика методів публічного 

управління. Адміністративний примус. 

46. Поняття, значення електронного урядування. 

Перспективи розвитку електронного урядування в Україні. 

47. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності. 

Відмежування адміністративної відповідальності від інших 

видів адміністративної відповідальності. 

48. Поняття та особливості адміністративної 

відповідальності юридичних осіб. 

49. Принципи адміністративної відповідальності. 

50. Адміністративне правопорушення (проступок) і його 

склад. 

51. Система та види адміністративних стягнень. 

52. Виконання постанови про накладення адміністративного 

стягнення. 

53. Загальні правила і строки притягнення до 

адміністративної відповідальності. 

54. Адміністративне провадження, його стадії, етапи та 

процесуальні дії. Характеристика провадження в окремих 

адміністративних справах. 
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55. Провадження у справах про адміністративні 

правопорушення: завдання і порядок, заходи забезпечення. 

56. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати 

справи про адміністративні правопорушення. 

57. Поняття, завдання та принципи адміністративного 

судочинства. 

58. Система адміністративних судів та їх компетенція щодо 

вирішення адміністративних справ. 

59. Поняття та гарантії, способи забезпечення законності і 

дисципліни у сфері публічного управління. 

60. Контроль і нагляд у публічному управлінні. 

 

3. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО 

1. Поняття, предмет і метод цивільного права. 

2. Цивільне законодавство України: поняття, структура. Дія 

актів цивільного законодавства в часі, просторі та за колом 

суб’єктів. 

3. Цивільні правовідносини: поняття, елементи, види. 

4. Цивільна правоздатність фізичної особи. Цивільна 

дієздатність фізичної особи: поняття, види. Повна цивільна 

дієздатність. 

5. Часткова і неповна цивільна дієздатність фізичної особи. 

Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання 

фізичної особи недієздатною: підстави, порядок та правові 

наслідки. 

6. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та 

оголошення фізичної особи померлою: підстави, порядок та 

правові наслідки. 

7. Поняття та ознаки юридичної особи. Створення 

юридичної особи. 

8. Види та організаційно-правові форми юридичних осіб. 

9. Цивільна право- і дієздатність юридичної особи. Органи 

юридичної особи. 

10. Господарські товариства як юридичні особи. Види 

господарських товариств. 

11. Речі як об’єкти цивільних прав. Класифікація речей. 



12 

12. Поняття і види правочинів. Форми правочинів. 

13. Умови дійсності правочину. 

14. Види недійсних правочинів. Правові наслідки недійсності 

правочину. 

15. Поняття та види представництва. Поняття, види та форма 

довіреності. 

16. Позовна давність: поняття та види, перебіг, переривання, 

зупинення, сплив. 

17. Особисті немайнові права фізичної особи. 

18. Поняття та зміст права власності. 

19. Суб’єкти права власності. Здійснення права власності. 

Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження речі. 

20. Підстави набуття права власності. 

21. Припинення права власності. 

22. Право спільної часткової та спільної сумісної власності. 

23. Способи захисту права власності. 

24. Об’єкти та суб’єкти авторського права та суміжних прав. 

25. Виникнення та зміст авторських прав. 

26. Поняття, об’єкти та умови патентоздатності винаходів, 

корисних моделей, промислових зразків. Права, що випливають 

з патенту. 

27. Право інтелектуальної власності на торговельну марку, 

комерційне найменування. 

28. Поняття, види та система зобов’язань. Елементи 

зобов’язання. 

29. Сторони у зобов’язанні. Заміна сторін у зобов’язанні. 

Суб’єкти виконання зобов’язань. 

30. Принципи виконання зобов’язань. Вимоги до виконання 

зобов’язань. Припинення зобов’язань. 

31. Неустойка та її види. Завдаток як вид забезпечення 

виконання зобов’язань. Відмінність від авансу. 

32. Порука та гарантія як види забезпечення виконання 

зобов’язань. 

33. Застава: поняття, види, підстави виникнення, предмет. 

Притримання майна боржника. 
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34. Поняття, види та умови цивільно-правової 

відповідальності за порушення зобов’язань. 

35. Поняття та види договорів. Попередній договір. 

Публічний договір та договір приєднання. 

36. Порядок укладення, зміни та припинення договору. 

37. Договір купівлі-продажу: поняття, ознаки, форма, зміст, 

види. Договір роздрібної купівлі-продажу. Договір поставки. 

38. Договір дарування. Договір довічного утримання 

(догляду). Договір ренти. 

39. Поняття та зміст договору найму (оренди). Договір 

прокату. 

40. Договір фінансового лізингу. 

41. Договір найму (оренди) житла. 

42. Договір підряду: загальна характеристика. Договір 

побутового підряду. 

43. Договір будівельного підряду. 

44. Договір перевезення пасажирів і багажу. 

45. Договір перевезення вантажу. Договір транспортного 

експедирування. 

46. Договір зберігання: поняття, зміст, форма. Спеціальні 

види зберігання. Зберігання на товарному складі. 

47. Договір страхування. 

48. Договори доручення і комісії. 

49. Договір позики. Кредитний договір. 

50. Договір банківського рахунка. Договір банківського 

вкладу. 

51. Договори про спільну діяльність. Договір простого 

товариства. 

52. Недоговірні зобов’язання з односторонніх правомірних 

дій. 

53. Зобов’язання із відшкодування шкоди, його елементи та 

підстави (умови) виникнення. Способи відшкодування шкоди, 

завданої майну потерпілого. 

54. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою та 

неповнолітньою особою. Відшкодування шкоди, завданої 

джерелом підвищеної небезпеки. 
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55. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого. 

56. Спадщина: склад, час та місце її відкриття. 

57. Спадкоємці. Усунення від права на спадкування. 

58. Спадкування за заповітом. 

59. Спадкування за законом. 

60. Здійснення права на спадкування. Спадковий договір. 

 

4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 
1. Поняття кримінального права, його предмет і метод. 
2. Завдання та функції кримінального права. 
3. Система кримінального права. 
4. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його 

ознаки та значення. 
5. Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі. 
6. Чинність закону про кримінальну відповідальність в 

просторі, його принципи. 
7. Поняття, ознаки та підстави кримінальної 

відповідальності. 
8. Поняття злочину та ознаки злочину. Відмінність злочину 

від інших правопорушень. 
9. Класифікація злочинів у кримінальному праві. 
10. Поняття складу злочину, його значення. Елементи складу 

злочину. 
11. Об’єкт злочину: поняття, ознаки. Види об’єктів  
12. Об’єктивна сторона злочину: поняття, ознаки, значення. 
13. Суб’єкт злочину: поняття, ознаки, види. 
14. Суб’єктивна сторона злочину: поняття, ознаки. 
15. Класифікації складів злочинів. Формальний, 

матеріальний, усічений склад злочину. 
16. Неосудність: поняття, ознаки, критерії, значення. 
17. Обмежена осудність: поняття, ознаки, критерії, значення. 
18. Вина: поняття та значення. Форми вини.  
19. Умисел та його види. 
20. Необережність та її види. 
21. Поняття, види та значення стадій умисного злочину. 
22. Закінчений злочин. Момент закінчення злочинів із 

формальним, матеріальним та усіченим складом. 
23. Готування до злочину і його види. 
24. Замах на злочин: поняття, ознаки, види.  
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25. Добровільна відмова при незакінченому злочині: поняття, 
ознаки, наслідки. 

26. Поняття співучасті у злочині. Об’єктивні і суб’єктивні 
ознаки співучасті. 

27. Види співучасників. 
28. Поняття одиничного злочину. Види одиничних злочинів. 
29. Поняття та ознаки повторності злочинів. 
30. Поняття, ознаки та види сукупності злочинів. 
31. Поняття, ознаки та види рецидиву злочинів. 
32. Поняття, ознаки та види обставин, що виключають 

злочинність діяння. 
33. Необхідна оборона: поняття, підстави, ознаки та умови 

правомірності. Перевищення меж необхідної оборони. 
34. Уявна оборона: поняття, умови правомірності.  
35. Крайня необхідність: поняття, ознаки, умови 

правомірності.  
36. Поняття і види звільнення від кримінальної 

відповідальності. 
37. Поняття, ознаки та мета покарання. 
38. Характеристика окремих видів покарань, передбачених 

КК України. 
39. Основні та додаткові покарання. 
40. Загальні засади призначення покарання.  
41. Обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання. 
42. Види покарань, застосовуються до неповнолітніх. 
43. Юридичні особи, до яких застосовуються заходи 

кримінально-правового характеру. 
44. Види заходів кримінально-правового характеру, які 

застосовуються до юридичних осіб та особливості їх 
призначення. 

45. Поняття та види звільнення від покарання та його 
відбування. 

46. Поняття, ознаки і значення судимості.  
47. Поняття і мета примусових заходів медичного характеру. 

Підстави їх застосування. 
48. Види примусових заходів медичного характеру. 
49. Поняття спеціальної конфіскації. Відмінність спеціальної 

конфіскації та конфіскації майна. 
50. Поняття Особливої частини кримінального права та її 

значення. Співвідношення Загальної і Особливої частин 
кримінального права. 
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51. Поняття кваліфікації злочинів. Правові основи 
кваліфікації злочинів. 

52. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти 
основ національної безпеки України. 

53. Загальна характеристика і види злочинів проти життя. 
54. Загальна характеристика і види злочинів проти здоров’я. 
55. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти 

виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 
громадянина.  

56. Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти 
власності.  

57. Поняття та ознаки злочинів у сфері службової діяльності 
та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 
послуг.  

58. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти 
довкілля. 

59. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти 
громадського порядку і моральності. 

60. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти 
правосуддя. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 
 

Оцінювання знань абітурієнтів проводиться за шкалою 

склав/не склав. При цьому використовуються такі критерії: 

 

Склав 

– вступник дав правильні відповіді на 
поставлені питання, продемонстрував 
глибокі знання;  
– вступник загалом відповів на поставлені 
питання, припустив несуттєві помилки у 
відповіді;  
– вступник дав вцілому правильні 
відповіді, але допустив суттєві помилки 
(незнання або нерозуміння окремих 
термінів) 

Не склав 

вступник дав неправильні відповіді, 
показав незадовільні знання понятійного 
апарату і спеціальної літератури, 
ухилився від аргументації чи взагалі не 
відповів. 

 
Екзаменаційний білет містить 4 теоретичних питання та 20 
тестових завдань. 
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