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ВСТУП   
 

Вища юридична освіта посідає важливе місце в системі освіти України. 

Це обумовлено тим, що професія юриста спрямована на врегулювання 

різновекторних суспільних відносин, захистом особистих (громадянських) прав 

людини та суб’єктів господарювання.  

Програму вступного фахового випробування зі спеціальності 081 

«Право» освітньої програми «Комерційне право» розроблено відповідно до 

вимог кваліфікаційної характеристики фахівця за спеціальністю «Право».  

Метою програми є забезпечення вступників необхідною інформацією 

щодо структури і змісту вступного випробування з фаху.  

Програма складається з розділів, що мають фахове спрямування та які 

містять питання з таких дисциплін:  «Теорія держави і права», «Кримінальне 

право», «Цивільне право».  

В програмі визначені критерії оцінювання знань на вступному фаховому 

випробуванні для здобуття освітнього ступеня «бакалавр», а також список 

рекомендованих джерел. 

Під час опрацювання відповідного розділу (теми) вступники повинні 

вивчити та проаналізувати рекомендовані до розділу нормативні акти і 

спеціальну літературу. Вивчення та аналіз основних питань, нормативно-

правових актів, навчальної літератури передбачених програмою, а також 

використання вступниками комплексного підходу під час підготовки до 

фахового випробування надасть їм можливість належним чином підготуватися 

до нього. 

Вступні фахові випробування проводяться у формі тестування. 

Вступники мають надати відповідь на тестові завдання з таких дисциплін: 

«Теорія держави і права»; «Кримінальне право»; «Цивільне право».  

За результатами вступного фахового випробування, визначається 

кваліфікований рівень та обсяг знань, умінь і навичок вступника. 

  

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Розділ 1 

 ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
 

Теорія держави і права як наука та навчальна дисципліна. Поняття та 

історичний розвиток права. Структура правової науки. Фундаментальні 

правові науки. Галузеві правові науки. Міжнародно-правові науки. Прикладні 

правові науки. Місце теорії держави і права в системі правових наук. Предмет 

теорії держави і права: поняття та ознаки. Функції теорії держави і права. 

Методи теорії держави і права. Теорія держави та права як навчальна 

дисципліна.  

  Сучасне право в загальносоціальному розумінні. Необхідність 

вироблення єдиної концепції права. Сучасні аспекти розуміння права. Поняття 

та сутність права в загальносоціальному розумінні. Ознаки права в 

загальносоціальному розумінні. Співвідношення права і закону. Права людини 
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як об’єкт міжнародного регулювання. Класифікація прав людини: особистісні, 

політичні, економічні, соціальні, гуманітарні. Підстави для обмеження прав і 

свобод. Права, що не підлягають обмеженню. Гарантії прав і свобод людини.  

Право в суб’єктивному розумінні (суб’єктивне право). Поняття 

суб’єктивного права. Ознаки суб’єктивного права. Види суб’єктивних прав. 

Співвідношення суб’єктивного  права та юридичного обов’язку. Поняття 

законного інтересу. Спільні риси та відмінності суб’єктивного права та 

законного інтересу. Взаємозв’язок суб’єктивного права та законного інтересу. 

Право в об’єктивному розумінні. Об’єктивне право в системі соціальних 

норм. Поняття соціальних норм. Функції соціальних норм. Загальні ознаки 

соціальних норм. Види соціальних норм. Характеристика ключових ознак 

об’єктивного права. Об’єктивні закономірності розвитку права. Функції права. 

Взаємозв’язок держави та права. Взаємодія права та інших соціальних норм.  

 Основні концепції праворозуміння. Поняття концепції (теорії) 

праворозуміння. Характеристика основних концепцій праворозуміння: - 

теорія природного права; - історична теорія права; - психологічна теорія 

права; позитивістська теорія права; - соціологічна теорія права; теологічна 

теорія права; - матеріалістична теорія права. 

 Норми права.  Поняття та основні ознаки норм права.  Структура норми 

права. Зміст диспозиції, гіпотези, санкції. Співвідношення норми права і 

тексту нормативного акта (вираження змісту норми права в тексті 

нормативного акта). Триелементна та двоелементна структура норми права. 

Класифікація норм права: за суб’єктом видання; за предметом регулювання; 

за характером впливу на суспільні відносини; за ступенем визначеності. 

 Джерела права та систематизація законодавства. Багатозначність 

терміну "джерело права". Джерело права в матеріальному розумінні. Джерело 

права в ідеологічному розуміння розумінні. Джерело права у формально-

юридичному розумінні. Характеристика основних джерел права: нормативно-

правові акти; правова доктрина; правовий звичай; юридичний прецедент; 

релігійні догми; нормативні договори 

  Нормативно-правовий акт, як джерело об’єктивного права. Поняття 

нормативно-правового акту; ознаки нормативно-правового акту; ієрархічна 

підпорядкованість нормативно-правових актів; загальнообов’язкові реквізити 

нормативно-правових актів; елементи структури нормативно-правових актів 

(типові елементи, преамбула, прикінцеві положення, перехідні положення); 

переваги та проблемні аспекти нормативно-правових актів як джерела 

об’єктивного права. 

 Закон, його місце та роль у систем нормативних актів. Способи прийняття 

законів. Види законів. Підзаконні нормативно-правові акти, їх система і 

правові характеристики (властивості). Загальна характеристика процесу 

створення нормативно-правових актів. 

 Поняття та завдання систематизації нормативно-правових актів. 

Характеристика основних форм систематизації нормативно-правових актів: 

облік, інкорпорація. Консолідація, кодифікація. 
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Межі дії норм права (нормативних актів). Критерії (параметри) що 

визначають межі дії законів (норм права).Дія нормативного акту (закону) у часі. 

Набрання актом юридичної сили. Визначення моменту завершення дії акту. 

Зворотна сила закону, залишкова сила закону. Дія нормативного акту (закону) у 

просторі. Поняття простору: територія, акваторія, повітряний простір. 

Екстериторіальна дія закону. Дія нормативного акту (закону) за колом осіб. 

Обмеження дії законів за колом осіб. Імунітет від дії законів: дипломатичний 

імунітет, депутатський імунітет тощо. Колізія законів та правила її розв'язання 

 Правова система та система права. Елементи правової системи. 

Загальна характеристика національної правової системи сучасної України. 

Система права та її структура. Поняття галузі права та критерії її визначення. 

Предмет та метод правового регулювання. Поняття публічного та приватного 

права. Матеріальне та процесуальне право.  

Основні галузі права та їх загальна характеристика: конституційне, 

цивільне, сімейне, трудове, земельне, адміністративне, фінансове, 

кримінальне, цивільне процесуальне, кримінальне процесуальне, 

господарське процесуальне та інші галузі. 

Правове регулювання та реалізація норм права. Сутність правового 

регулювання. Прийоми правового регулювання. Реалізація права як елемент 

правового регулювання. Способи реалізації права: виконання, дотримання та 

використання. Застосування як особливий спосіб реалізації правових норм. 

Ознаки та стадії застосування правових норм. Правозастосовні акти. 

Зловживання правом. Феномен зловживання правом. 

Тлумачення норм права. Поняття та завдання тлумачення норм права. 

Способи тлумачення норм права. Мовне тлумачення та його аспекти. 

Системне тлумачення, логічне тлумачення, історико-політичне тлумачення. 

Види тлумачення: офіційне та неофіційне; нормативне та казуальне; 

конституційне, автентичне і легальне; судове та адміністративне; буквальне, 

обмежувальне та поширювальне. 

 Правові відносини. Поняття правовідносин. Види правовідносин. Ознаки 

правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин 

(юридичні факти): поняття та види. Структура правовідносин. Суб’єкти 

правовідносин. Зміст правовідносин. Об’єкт правовідносин. Правоздатність. 

Дієздатність фізичних осіб: мінімальна, неповна, повна та обмежена, визнання 

фізичної особи недієздатною. Дієздатність юридичних осіб. Деліктоздатність. 

Правомірна поведінка і правопорушення. Ознаки правової поведінки. 

Поняття правової поведінки. Правомірна поведінка: поняття та ознаки. Склад 

правомірної поведінки. Об’єкт правомірної поведінки. Об’єктивна сторона 

правомірної поведінки та її ознаки. Суб’єкти правомірної поведінки. 

Суб’єктивна сторона правомірної поведінки. Види правомірної поведінки: 1) 

соціально-бажана, соціально-допустима,  соціально-шкідлива; 2) соціально-

активна, соціально-пасивна, звична, конформістська, маргінальна, нігілістична.  

Правопорушення та юридична відповідальність. Поняття 

«правопорушення». Види правопорушення. Ознаки правопорушень. Поняття 

та елементи складу правопорушення. Об’єктивні ознаки правопорушення. 
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Суб’єктивні ознаки правопорушення. Передумови та причини вчинення 

правопорушень. 

 Ознаки юридичної відповідальності. Поняття юридичної відповідальності. 

Підстави юридичної відповідальності. Цілі та функції юридичної 

відповідальності. Принципи юридичної відповідальності. Види юридичної 

відповідальності. 

Юридичний процес. Процедура і процес у правовій діяльності, їх поняття та 

співвідношення. Практичне значення юридичних процедур: як спосіб 

забезпечення прав громадян та інших суб'єктів; як інструмент встановлення 

об'єктивної істини; як гарантія прийняття законного та обґрунтованого рішення; 

як засіб попередження зловживань і порушень законності. Структура 

юридичного процесу. Види юридичного процесу: цивільний, господарський, 

кримінальний, адміністративний, конституційний процес. Поняття юридичного 

провадження. Стадії юридичного провадження. Етапи юридичного 

провадження. Окремі процесуальні дії. Процесуальне право та його галузі. 

Законність, правопорядок та правова культура. Поняття законності. 

Принципи законності. Нормативно-правова основа законності. Правопорядок, 

його поняття, види і співвідношення з законністю. Юридичні гарантії 

законності та правопорядку. Законність, правопорядок та демократія. Правова 

культура. Зміст правової культури. Правосвідомість як елемент правової 

культури, її роль у здійсненні правової діяльності. Рівні правової культури. 

 Поняття держави, її функції та місце в політичній системі суспільства. 

Поняття держави як політичної організації. Основні ознаки (атрибути) 

держави: публічна влада, територіальна організація громадян (населення) 

суверенітет. Зв'язок суверенітету держави з національним і народним 

суверенітетом. Символіка держави. 

 Функції держави: поняття, класифікація. Внутрішні функції держави. 

Зовнішні функції держави. Взаємозв’язок внутрішніх і зовнішніх функції 

держави.  Взаємодія держави з іншими суспільно-політичними інститутами. 

  Форми держави. Загальне поняття форми держави. Система основних 

параметрів, що характеризують форму держави. Форма правління. Основні 

форми правління (монархія, республіка), їх види та ознаки. Відносна 

самостійність форми правління порівняно з іншими властивостями 

суспільства і держави. Фактори, що впливають на форму правління. Форми 

державного устрою, їх види. Унітарна держава, її характеристика. Федерація, 

її основні ознаки. Конфедерація її основні ознаки. Імперія її основні ознаки. 

Державно-політичні режими та їхні різновиди. 

Правова держава. Поняття та основні характеристики правової держави. 

Роль закону за умов правової держави. Особа (громадянин), права людини за 

умов правової держави. Правова держава як засіб забезпечення реалізації та 

захисту основних прав людини. Співвідношення правової держави та 

громадянського суспільства. Організація державної влади в умовах правової 

держави (теорія і практика поділу влади). Основні проблеми формування 

правової держави в Україні. 
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Механізм здійснення державної влади (державний апарат).  Поняття 

механізму держави, його структура. Система державного апарату відповідно 

до принципу поділу влад. Орган законодавчої влади. Виконавчі органи. 

Судові органи. Прокуратура. Організаційна структура, кадри, форми та 

методи роботи державного апарату. Основні принципи  його організації та 

діяльності. Класифікація органів державного апарату. 

 

Розділ 2 

 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО  
 

Поняття, предмет, завдання та система кримінального права України. 

Наука кримінального права. Поняття кримінального права. Предмет 

кримінального права. Основні інститути кримінального права України. Система 

кримінального права. Загальна та Особлива частини кримінального права. 

Загальна частина 

Поняття закону про кримінальну відповідальність. Чинність закону про 

кримінальну відповідальність у просторі та часі. Тлумачення закону про 

кримінальну відповідальність. Поняття злочину. Класифікація злочинів. 

Кримінальна відповідальність та її підстави. Поняття складу злочину та його види. 

Елементи складу злочину. Об’єкт злочину. Види об’єктів злочину. Об’єктивна 

сторона злочину. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину, її 

обов’язкові та факультативні ознаки. Суб’єктивна сторона злочину. Поняття, 

ознаки і значення суб’єктивної сторони злочину. Суб’єкт злочину,ознаки суб’єкта 

злочину. Поняття спеціального суб’єкта злочину. Стадії вчинення умисного 

злочину. Співучасть у злочині. Форми співучасті. Види співучасників. Обставини, 

що виключають злочинність діяння. Звільнення від кримінальної відповідальності. 

Поняття та мета покарання. Система і види покарань. Загальні засади призначення 

покарання,їх поняття і зміст. Принципи призначення покарання. Звільнення від 

покарання і подальшого відбування покарання. Судимість. Поняття і умови 

погашення судимості. Зняття судимості. Інші заходи кримінально-правового 

характеру. Поняття, мета та підстави застосування примусових заходів медичного 

характеру. Примусове лікування. Спеціальна конфіскація. Обмежувальні заходи. 

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 

Примусові заходи виховного характеру: поняття, види, підстави та порядок 

застосування. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

Підстави їх застосування.  

Особлива частина 

Поняття Особливої частини кримінального права. Поняття та система 

Особливої частини кримінального права. Зв’язок Особливої та Загальної частини 

кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів. Правова модель і 

юридична підстава кваліфікації злочинів. Злочини проти основ національної 

безпеки. Кримінально-правова характеристика злочинів проти основ національної 

безпеки України. Злочини проти життя та здоров’я особи. Кримінально-правова 

характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи. Злочини проти волі, честі 

та гідності особи. Визначення основних понять цієї групи злочинів. Злочини 

проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Загальна характеристика 
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злочинів цієї групи. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і 

свобод людини і громадянина. Кримінально-правова характеристика злочинів 

проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина. Злочини проти власності. Загальний механізм кримінально-правової 

охорони власності в Україні. Злочини у сфері господарської діяльності. Поняття і 

види господарських злочинів. Злочини проти довкілля. Особливості безпосередніх 

об’єктів злочинів проти довкілля. Злочини проти громадської безпеки. Злочини 

проти безпеки виробництва. Злочини проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту. Злочини проти громадського порядку та моральності. Злочини у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та 

інші злочини проти здоров’я населення. Злочини у сфері охорони державної 

таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та 

мобілізації. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів. Злочини у 

сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Злочини у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

Поняття службової особи, юридичної особи приватного права та особи, яка надає 

публічні послуги.  Злочини проти правосуддя. Злочини проти встановленого 

порядку несення військової служби (військові злочини). Злочини проти миру, 

безпеки людства та міжнародного правопорядку. 

 

Розділ 3 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 
 

Поняття і система цивільного права. Предмет цивільного права. 

Майнові й особисті немайнові відносини. Метод цивільно-правового 

регулювання. Принципи цивільного права. Джерела цивільного права. 

Загальна характеристика цивільних правовідносин. Фізичні особи як 

суб’єкти цивільних правовідносин. Цивільна правоздатність та дієздатність 

фізичних осіб. Деліктоздатність. Опіка та піклування. Місце проживання 

фізичної особи. Юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин.  

Поняття правочину. Ознаки правочину. Класифікація правочинів. 

Умови дійсності правочинів. Презумпція правомірності правочину. Недійсні 

правочини. Правові наслідки вчинення і виконання недійсних правочинів. 

Момент недійсності правочину. Недійсність частини правочину. Поняття і 

підстави виникнення представництва. Суб’єкти представництва. Правові 

наслідки вчинення правочину представником. Наслідки вчинення правочинів 

неуповноваженою особою або з перевищенням повноважень. Передоручення. 

Види представництва. Поняття довіреності. Форма довіреності. Строк дії 

довіреності. Види довіреності. Правові наслідки припинення довіреності. 

Строки здійснення і захисту цивільних прав. Позовна давність. 

Вимоги, на які позовна давність не поширюється. Початок перебігу строку 

позовної давності. Зупинення та перив перебігу строків позовної давності. 

Наслідки закінчення строку позовної давності. Подовження строків позовної 

давності. Поновлення строків позовної давності. 
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Право інтелектуальної власності: загальні положення. Поняття та 

джерела права інтелектуальної власності. Об'єкти та суб'єкти права 

інтелектуальної власності. Підстави виникнення та зміст прав інтелектуальної 

власності. Особливості правового режиму службових об'єктів права 

інтелектуальної власності та об'єктів, створених за замовленням. Захист права 

інтелектуальної власності. Авторське право і суміжні права. 

Поняття, зміст та межі здійснення права власності. Суб’єкти права 

власності. Види права власності. Способи набуття і припинення права 

власності. Ризик випадкового знищення чи пошкодження речі. Право спільної 

власності, види та порядок його здійснення. Обмежені речові права. Захист 

права власності та інших речових прав. Віндикаційний позов. Негаторний 

позов. Поняття інтелектуальної власності і система її правової охорони.  

Поняття та види зобов’язань. Підстави виникнення зобов’язань. 

Сторони у зобов’язанні. Зміна осіб у зобов’язанні. Виконання та припинення 

зобов’язань. Способи забезпечення виконання зобов’язань. Підстави 

припинення зобов’язань. Поняття поруки. Поняття гарантії. Поняття застави. 

Іпотека. Поняття притримання. Відповідальність за порушення зобов’язань.  

Поняття цивільно-правової відповідальності. Підстави цивільно-

правової відповідальності. Особливості цивільно-правової відповідальності. 

Форми цивільно-правової відповідальності. Умови цивільно-правової 

відповідальності.  Протиправна поведінка. Поняття збитків. Реальні збитки. 

Упущена вигода. Відшкодування збитків. Співвідношення збитків і неустойки. 

Інші способи відшкодування майнової шкоди. Моральна шкода. Вина як умова 

цивільно-правової відповідальності. Презумпція вини. Обставини, що впливають 

на відповідальність боржника. Підстави звільнення від відповідальності за 

порушення зобов’язання. Відповідальність без вини. Відповідальність за дії третіх 

осіб. Підстави звільненні від цивільно-правової відповідальності. Непереборна 

сила (форс-мажорні обставини) та випадок, їх правове значення. 

Види цивільно-правової відповідальності. Договірна і  позадоговірна 

(деліктна) відповідальність. Часткова, солідарна, субсидіарна відповідальність. 

Відповідальність в порядку регресу.  

Загальні положення про договір. Поняття та принципи договірного 

права. Поняття цивільно-правового договору та його функції. Свобода договору 

і її межі. Класифікація цивільно-правових договорів. Майнові і організаційні 

договори. Односторонні, двосторонні і багатосторонні договори. Договори на 

користь третьої особи. Оплатні і безоплатні договори. Попередній договір. 

Публічний договір. Договір приєднання. Зміст договору. Типові і примірні 

договори. Формування умов договору. Істотні умови договору. Інші умови 

договору. Тлумачення договору. Форма договору.  

Порядок укладення договору. Оферта та її види. Акцепт. Погодження 

розбіжностей при укладенні договору. Торги як спосіб укладення договору. 

Зміна умов договору. Розірвання договору. Підстави для зміни або розірвання 

договору. Форма зміни або розірвання договору. Правові наслідки зміни або 

розірвання договору.  
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Договір купівлі-продажу та його види. Договір поставки. Договір міни. 

Договір дарування. Договір ренти. Договір довічного утримання. Договір найму 

(оренди). Окремі види договору найму. Договір підряду. Договір будівельного 

підряду. Транспортні договори. Види транспортних зобов’язань. Договір 

зберігання. Зберігання речей, які є предметом спору (секвестр). Договір 

охорони. Договір доручення. Договір комісії. Договір управління майном.  

Зобов’язання зі страхування. Кредитні та розрахункові зобов’язання. 

Види та порядок укладення договорів щодо розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності. Ліцензія та види ліцензій навикористання об’єкта 

інтелектуальної власності. Договір комерційної концесії.  

Поняття та підстави спадкування. Поняття, склад спадщини. Спадкоємці. 

Спадкування за законом і за заповітом. Здійснення права на спадкування. 

Спадковий договір. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

знань на вступному фаховому випробуванні  

для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 
 

1. Загальні положення 

Мета фахового випробування – оцінити відповідність знань, умінь та 

навичок вступників вимогам програми вступного фахового випробування. 

Програма складається на основі фахових дисциплін ВНЗ І–ІІ рівня акредитації. 

2. Структура екзаменаційного білета 

Екзаменаційний білет з фахового випробування складається з 50-ти закритих 

тестових завдань. 

3. Критерії оцінювання 

Рівень знань оцінюється за 200-баловою шкалою. 

Виконуючи тестове завдання, вступнику потрібно вибрати одну правильну 

відповідь. 

Правильна відповідь на тестове завдання оцінюється у 4 бали. Неправильна 

відповідь – у 0 балів. 

Вступники, які отримали менше 100 балів участі у конкурсі не беруть. 
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