
ПРОГРАМА 

фахових вступних випробувань  

зі спеціальності 081 «Право»  
 

Пояснювальна записка 

Навчальну програму  складено відповідно до типового навчального плану 

підготовки кваліфікованих робітників з професій: 5122 Діловод, 5122 Офісний 

службовець (документознавство), 5123 Секретар керівник (організації, 

підприємства, установи), 5123 Асистент референт, 5169 Охоронець згідно з 

вимогами ДСПТО 4121.К74039-2006 для абітурієнтів, які закінчили 

професійно-технічний навчальний заклад. 

Навчальна програма містить: витяг з освітньо-кваліфікаційної 

характеристики кваліфікованого робітника відповідної професії щодо знань та 

умінь; перелік тем і питань з навчальних предметів, що передбачені типовим 

навчальним планом; критерії оцінювання та список рекомендованої літератури. 

 

Абітурієнт повинен: 

- знати: поняття держави, конституційного права України, цивільного 

права, сімейного права, трудового права, прав та свобод людини і громадянина, 

трудового права, трудового договору. 

- вміти: 

• враховувати правовий статус і повноваження державних органів 

законодавчої влади та органів виконавчої влади різних рівнів; 

• враховувати права, свободи та обов’язки людини і громадянина, 

закріплені Конституцією України, користуватися правами і виконувати 

обов’язки; 

• враховувати правовий статус і повноваження органів місцевого 

самоврядування, з якими виникають юридичні стосунки; 

• використовувати нормативно-правові та інші документи галузі, 

споживчої кооперації та конкретного підприємства (установи), проводити їх 

аналіз щодо відповідності положенням цивільного права; 



• використовувати положення цивільного права в процесі підготовки 

нормативних та інших документів підприємства споживчої кооперації; 

• використовувати положення цивільного права під час регулювання 

відносин власності та інших майнових стосунків; 

• використовувати положення цивільного права в процесі регулювання 

шлюбно-сімейних стосунків; 

• використовувати положення трудового права під час регулювання 

(здійснення) трудових відносин на виробництві; 

• використовувати основні положення чинного законодавства з охорони 

праці, цивільного захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій та 

екологічного права; 

• використовувати основні положення чинного законодавства України з 

інтелектуальної власності; 

• використовувати основні положення кримінального права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРЕДМЕТ 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

Тема 1. Основи конституційного права України 

Основи конституційного і державного права України. Права, свободи та 

обов’язки людини і громадянина. Громадянство України. 

 

ПРЕДМЕТ 

ЦИВІЛЬНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО 

Тема 1. Загальні засади цивільного права 

Поняття, предмет та джерела цивільного права. Цивільна дієздатність та 

цивільна правоздатність. Зобов’язальне право. 

Тема 2.  Поняття «спадкове право».  Основи фінансового права. 

Поняття спадкового права. Види спадкування. Поняття, предмет та метод 

фінансового права. 

 

ПРЕДМЕТ 

СІМЕЙНЕ ПРАВО 

Тема 1. Основи сімейного права 

Поняття, предмет та джерела сімейного права. Поняття «шлюб» та 

«сім’я». Порядок укладання та розірвання шлюбу. 

Тема 2. Шлюбно-сімейні відносини 

Шлюбно-сімейні відносини. Права та обов’язки подружжя. Права та 

обов’язки батьків та дітей. 

 

ПРЕДМЕТ 

ТРУДОВЕ ПРАВО 

Тема 1. Основи трудового права 



Загальні засади трудового права. Трудовий договір. Робочий час і час 

відпочинку. 

 

Тема 2. Охорона праці 

Охорона праці. Оплата праці. Дисциплінарна і матеріальна 

відповідальність. 

 

ПРЕДМЕТ 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 

Тема 1. Основи Кримінального права.  

Поняття кримінального права. Загальна характеристика КК України. 

Кримінальні покарання та відповідальність неповнолітніх. Основи 

процесуального права. 

 

 

Критерії оцінювання 

 

Оцінка виставляється за 200 бальною системою відповідно до основних 

критеріїв та показників рівня знань, умінь, виявлених абітурієнтом. 

 

Оцінка “5” (відмінно) виставляється за: глибокі, ґрунтовані, 

узагальнені знання навчального матеріалів в повному обсязі, а також вміння: 

 диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання, отримані під 

час навчання; 

 аналізувати суспільні процеси, які впливають на зміст та форми 

діяльності органів держави; 

 обґрунтовувати власну  думку, застосовувати  методологію та 

методи пізнання в практичній  та професійній діяльності; 

 послідовно, логічно, обґрунтовано, безпомилково викладати 

матеріал, виконувати творчі завдання; 



 користуватись основною та додатковою літературою. Наводити 

власні приклади, які характеризують поняття та соціальні явища, які вивчає 

конституційне право України. 

Оцінка “4” (добре) виставляється за: самостійне, осмислене 

відтворення основного навчального матеріалу, розуміння сутності функцій 

держави та права, їх роль в регулюванні правових відносин, а також вміння: 

 аналізувати  структуру держави, норм права, правових відносин; 

 характеризувати правові категорії; 

 визначати  ознаки, що характеризують державно-правові явища; 

 обґрунтовувати власну  думку; 

 користуватись науковою літературою; 

 послідовно, логічно викладати матеріал з дисципліни „ 

Конституційне право України ”. 

Оцінка “3” (задовільно) виставляється за: відтворення студентом 

навчального матеріалу не в повному обсязі без достатнього його розуміння, 

поверхневе знання основних  понять, спрощений виклад матеріалу. 

Під час виконання теоретичних та тестових завдань студент допускає 

помилки, самостійно виправити які не може. 

Оцінка “2” (незадовільно) виставляється за: поверхневі знання 

програмного матеріалу, які засвідчують про незадовільні знання матеріалу, 

неусвідомлене виконання теоретичних та тестових завдань. 

Під час відповіді на питання студент допускає суттєві помилки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рекомендована література 

Нормативна література 

1. Конституція України.  

2. Закони України ( зі змінами та доповненнями): 

2.1. Закон України «Про звернення громадян». 

2.2. Закон України «Про вибори Президента України». 

2.3. Закон України «Про вибори народних депутатів України». 

2.4. Закон України «Про всеукраїнський референдум». 

2.5. Закон України «Про політичні партії». 

2.6. Закон України «Про судоустрій і статус суддів». 

2.8. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації». 

2.9. Закон України «Про захист прав споживачів». 

 

Базова 

1. Правознавство: Підручник / За відп. ред. О.В Дзери. – 10-е вид., 

перероб. І допов. – К. Юрінком Інтер, 2009. 

2. Правознавство: Навчальний посібник. / Під загальною редакцією 

В.П. Пастухова.- 2-ге вид., стереотипне. – К.: Алерта, 2007. 

3. Правознавство: Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. 

(профільний рівень). – К.: Грамота,  2011. 

4. Правознавство: Підручник / Авт. кол.: Демський С.Е., Ковальський 

В.С., Колодій А.М. (керівник авт. кол.) та інші; За ред. В.В. Копєйчикова. – 6-е 

вид., стер. – К.: Юрінком Інтер. 2002. 

Допоміжна 

1. Правознавство: Підручник. / В.Ф. Погорілко. – К.: Каравела, 2011. 

 

15. Інформаційні ресурси 

1. Офіційний веб-сайт Верховної ради України – http://portal.rada.gov.ua 



2. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України – 

http://www.mon.gov/ua 

3. Офіційний сайт видавництва «Юрінком Інтер» – http://www.yurincom.com 

 

 

 

 

 

 


