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ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
для вступу на навчання за скороченим терміном
за рівнем вищої освіти бакалавр
спеціальностей 081 Право; 293 Міжнародне право
на базі рівня вищої освіти бакалавр, магістр, освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліст (друга вища (паралельна) освіта)
Поняття держави, її сутність. Ознаки та функції. Форма держави:
поняття та структурні елементи. Форма правління: поняття та види. Форма
державного (територіального) устрою: поняття та види. Форма політичного
режиму: поняття та види. Форма сучасної української держави.
Поняття правової держави та її ознаки. Громадянське суспільство:
поняття та характеристика. Соціальна держава та її основні ознаки.
Демократія: форми та інститути. Референдум в Україні: поняття, ознаки та
види.
Поняття, сутність та функції права. Поняття права в об'єктивному та
суб'єктивному розумінні. Система права: поняття та структура. Джерела
(форми) права. Правова система та система права. Норма права: поняття,
ознаки та структура.
Систематизація законодавства: поняття, види. Закон: поняття, ознаки та
види. Підзаконні нормативно-правові акти. Правові відносини: поняття, зміст,
ознаки та види. Юридичні факти: поняття та види. Поняття правопорушення,
його ознаки та види. Склад правопорушення: поняття та структура.
Юридична відповідальність: поняття, мета, зміст та види.
Конституційні права, свободи людини та громадянина в Україні.
Безпосередня та представницька демократія в Україні. Виборча система в
Україні. Громадянство в Україні. Підстави та порядок припинення
громадянства в Україні.
Об'єкти цивільного права. Опіка та піклування. Юридичні особи як
суб'єкти цивільного права. Фізичні особи як суб'єкти цивільного права.
Цивільні правовідносини. Угоди: поняття, види, умови чинності. Право
спільної власності. Особисті немайнові права фізичної особи та їх захист.

Захист права власності. Право власності: основні положення. Строки та
терміни. Позовна давність.
Особисті та майнові права та обов'язки подружжя. Права та обов'язки
подружжя з обопільного утримання. Особисті і майнові права та обов'язки
дітей та батьків. Патронат понад дітьми. Шлюб: поняття, умови укладення.
Розірвання шлюбу.
Спадковий договір. Спадкове право: спадкування за заповітом.
Спадкове право: спадкування за законом. Поняття спадщини, порядок її
прийняття.
Право промислової власності: поняття, види, захист. Суміжні права:
об'єкти, використання. Авторське право: особисті та майнові права автора.
Право інтелектуальної власності: поняття та об'єкти.
Правові основи підприємницької діяльності. Ліцензування та
патентування певних видів підприємницької діяльності. Поняття, зміст та
суб'єкти підприємницької діяльності.
Кримінальний закон: поняття та дія. Поняття та види злочинів. Ознаки
злочину. Склад злочину: поняття та елементи. Обставини, що виключають
злочинність діяння. Співучасть у злочині. Особливості кримінальної
відповідальності неповнолітніх.
Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності.
Порядок притягнення до адміністративної відповідальності. Види
адміністративних стягнень, їх характеристика. Фінансова система України.
Трудове право України. Види відповідальності в трудовому
законодавстві. Колективні трудові спори. Індивідуальні трудові спори.
Матеріальна відповідальність робітників. Дисциплінарне стягнення: поняття,
види та порядок. Трудова дисципліна. Час відпочинку, його поняття, види.
Відпустки. Робочий час: поняття та види. Розірвання трудового договору з
ініціативи робітника. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або
уповноваженого органа. Поняття та зміст трудових правовідносин. Трудовий
договір: поняття, зміст та сторони.
Конституція України як джерело екологічного права. Екологічні права
та обов'язки громадян. Житлове право України. Види житлових фондів.
Нотаріат в Україні. Адвокатура в Україні. Органи прокуратури. Органи
внутрішніх справ України. Служба безпеки України.

Критерії оцінювання відповіді абітурієнта:
Відповідь усна, у білеті 4 відкритих питання, повна відповідь на кожне з
яких дорівнює 25 балам. Кожна відповідь оцінюється окремо, загальна оцінка
за екзамен – сума балів за відповіді на усі питання. Абітурієнт допускається до
участі у конкурсі за умови отримання не менше 20 балів.
Відповідь на кожне питання оцінюється за такими критеріями:
21-25 бали ставиться, коли абітурієнт правильно, системно, послідовно,
грамотно і логічно дає повну відповідь на теоретичні питання;
16-20 балів ставиться, коли абітурієнт правильно використовує
теоретичні положення і володіє необхідними навичками по узагальненню та
систематизації відповіді, проте допускає незначні помилки й погрішності;
6-15 балів ставиться, коли абітурієнт викладає тільки основний
матеріал, але не окреслює необхідні деталі, допускає неточні формулювання
понять, відповідає неповно й не аргументовано.
0-5 балів ставиться, коли абітурієнт не виклав значної частини
програмного матеріалу або допустив суттєві помилки при відповіді на
теоретичні питання.
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