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І. Пояснювальна записка 
 

Метою фахового випробування для вступу на здобуття ступеня бакалавра 
спеціальності 081 Право є конкурсний відбір майбутніх студентів, що мають бажання 
продовжити освіту на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр».   Є також визначення 
теоретичних знань, умінь та практичних навичок вступників згідно з вимогами до освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідної спеціальності.  

Фахове випробування проводиться у формі усного іспиту з дисциплін, знання з яких є 
базовими для здобуття ступеня бакалавра. Відповіді вступники фіксують письмово на аркуші 
усної відповіді (співбесіди) на вступному випробуванні зі штампом ЗВО.  

Фахове випробування проводиться за екзаменаційним білетом, який містить два 
теоретичних питання. Тривалість підготовки вступника – 45 хвилин.  

Вимоги до підготовки вступника: 
– уважно ознайомитись із Програмою фахового випробування; 
– підготуватись до вступного випробування за питаннями з дисциплін: Теорія 

держави і права, Цивільне право, Кримінальне право;  
– опрацювати нормативні акти із цивільного права; 
– опрацювати нормативні акти із кримінального права;  
– опрацювати рекомендовану літературу. 

 
ІІ. Структура програми 

 
Розділ 1. Теорія держави і права 

 
 Тема 1. Загальна теорія держави і права як наука  

Виникнення та розвиток загальної теорії держави і права. Сучасний стан загальної 
теорії держави і права. Завдання теорії держави і права. Функції теорії держави і права. 
Поняття загальної теорії держави і права. Предмет загальної теорії держави і права. Поняття 
та структура методології теорії держави і права. Методи пізнання держави і права. 

Тема 2. Проблеми загальної теорії держави 
Походження держави. Поняття та сутність держави. Типологія держави. Функції 

держави. Механізм держави. Форми держави.  
Тема 3. Проблеми загальної теорії права 
Поняття права. Походження та сутність права. Функції та принципи права. Система 

права та система законодавства. Норма права. Джерела права. Правові акти. Правотворчість. 
Тлумачення права. Правові відносини. Реалізація права. Правопорушення та юридична 
відповідальність. Механізм правового регулювання. Законність та правопорядок.  
 



Розділ 2. Цивільне та кримінальне право 
 

Тема 1. Цивільне право та цивільне законодавство в Україні 
Поняття цивільного права. Предмет цивільного права. Метод цивільно-правового 

регулювання. Відмежування цивільного права від суміжних галузей права. Принципи 
цивільного права. Функції цивільного права. Система цивільного права. Поняття цивільного 
законодавства. Структура цивільного законодавства. Поняття та предмет науки цивільного 
права. Цивільне право як навчальна дисципліна.  

Тема 2. Цивільні правовідносини  
Поняття і особливості цивільного правовідношення. Об’єкти цивільного права. 

Фізичні особи як суб’єкти цивільного права. Особисті немайнові права, що забезпечують 
природне існування фізичної особи. Представництво у цивільному праві. Сімейні відносини. 

Тема 3. Право власності в Україні  
Поняття та зміст права власності. Права та чужі речі. Способи набуття права 

власності. Право приватної власності. Право державної власності. Право комунальної 
власності. Інтелектуальна власність. Цивільно-правові засоби захисту права власності. 

Тема 4. Проблеми Загальної частини кримінального права  
Підстави кримінальної відповідальності. Зворотня дія кримінального закону (ст. 5 КК 

України). Поняття кримінального правопорушення (ст. 11 КК України). Класифікація 
кримінальних правопорушень (ст. 12 КК України). Вина та її форми (Розділ V КК) Поняття 
співучасті у кримінальному правопорушення (ст. 26 КК України). Види співучасників (ст. 27 
КК України). Стадії вчинення кримінального правопорушення. Повторність кримінальних 
правопорушень (ст. 32 КК України). Поняття, ознаки та види складу кримінального 
правопорушення. Загальна характеристика обставини, які виключають злочинність діяння. 
Поняття покарання. Функції покарання. Загальна характеристика обставин, що обтяжують 
покарання (ст. 67 КК України). Загальна характеристика обставин, які пом’якшують 
покарання ( ст. 66 КК України). Примусові заходи медичного характеру. 

Тема 5. Проблеми Особливої частини кримінального права  
Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти життя та здоров'я особи. 

Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти виборчих прав громадян. 
Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти статевої свободи та 
недоторканності. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти авторитету 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та 
кримінальні правопорушення проти журналістів. Загальна характеристика кримінальних 
правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з 
наданням публічних послуг. Загальна характеристика кримінальних правопорушень у сфері 
господарської діяльності. Загальна характеристика кримінальних правопорушень у сфері 
використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних 
мереж і мереж електрозв'язку. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти 
власності. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти встановленого 
порядку несення військової служби (військових злочинів). Загальна характеристика 
кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ІІІ. Критерії оцінювання 
 

1. Фахові випробування на навчання за ступенем «бакалавр» проводяться у терміни, 
встановлені Правилами прийому до Енергодарського інституту державного та 
муніципального управління ім. Р.Г. Хеноха «Класичного приватного університету» у 2021 
році. 

 2. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними 
засобами забороняється. Відповіді пишуться ручкою одного й того ж кольору. Відповіді на 
питання повинні бути чіткими, послідовними і логічними. 

 3. Фахові випробування проводяться у усній формі, на випробування виноситься два 
теоретичних питання. 

 4. Тривалість підготовки вступника 45 хвилин. Кожне питання з білету є 
рівнозначним за їх внеском до загальної оцінки. Відповідь по кожному питанню з білету 
оцінюється за 100 бальною шкалою. Підсумкова оцінка є сумою двох оцінок за кожним 
питанням білету і складає від 0 до 200 балів. 

 5. Мінімальний бал підсумкової оцінки, що дозволяє брати участь у конкурсі – 100 
балів.  

6. Відповідь по кожному питанню білета оцінюється за такими критеріями: 
високий (90-100 балів) - вступник демонструє міцні і систематичні знання всіх 

положень теорії, питання розкрито досить глибоко і повно, відповідь відрізняється точністю 
формулювань, на рівні самостійних роздумів з елементами творчого мислення. Вступник 
вільно оперує поняттями, засвоїв основну та ознайомився із додатковою літературою, подає 
матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення і висновки, наводить практичні 
приклади у контексті тематичного теоретичного матеріалу; уміє доводити та відстоювати 
свої погляди; 

вище середнього (80-89 балів) - вступник досить повно дає відповіді на всі питання, 
знає основну літературу, подає матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення 
і висновки, але не наводить практичних прикладів у контексті тематичного теоретичного 
матеріалу або допускається незначних помилок у формулюванні термінів, категорій, що не 
приводить до викривлення сутності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, 
кількість яких є незначною; 

середній (70-79 балів) - вступник в загальному добре володіє матеріалом, знає 
основні положення матеріалу, знає основну літературу, подає матеріал у логічній 
послідовності, але не робить певні узагальнення і висновки. Допускає окремі, несуттєві, не 
системні помилки у відповіді, що не приводить до викривлення сутності; 

достатній (60-69 балів) - відповідь вступника відтворює основні поняття і 
визначення, але досить поверхово, не виділяючи взаємозв'язок між ними. Вступник розуміє 
постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку їх вирішень. 
Допускає значну кількість неточностей і грубих помилок; 

задовільний (50-59 балів) - вступник має певні знання, передбачені програмою 
вступних випробувань, дає неповну, елементарну відповідь на поставлене теоретичне 
запитання на рівні репродуктивного матеріалу. При розкритті питання цілком відсутня 
самостійність; 

низький (0-49 балів) - відповідь вступника фрагментарна, безсистемна, має суттєві 
помилки і визначається на рівні, який є мінімально допустимий. 
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