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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Питання для проведення фахового випробування складено
відповідно до навчальної програми дисципліни «Основи правознавства».
Загальна кількість питань, яка пропонується вступнику - 3.
За правильну (частково правильну) відповідь на одне з трьох питань
вступник може отримати від 2 до 5 балів (табл. 1).
Загальна кількість балів обчислюється як середнє арифметичне
значення балів, отриманих за відповідь на кожне питання.
Таблиця 1.
Критерії оцінювання навчальних досягнень вступника
Оцінка за 5Кількість балів Критерії оцінювання навчальних досягнень
бальною
за відповідь
вступника
шкалою
Вступник:
має фрагмент альні знання незначного
загального обсягу (менше половини
навчального матеріалу) за відсутності
сформованих умінь і навичок;
2
2,0-2,4
більшість елементів питань не
опрацьовано, не вміє логічно побудувати свою
відповідь, не може висловити свої думки, його
відповіді обмежуються лише кількова словами,
або словами «так» чи «ні».
Вступник:
ознайомлений з основним поняттями всіх
розділів, виявляє поверхневі знання, які
свідчать про розуміння лише основних
положень відповідного питання;
відповіді недостатньо осмислені, навички
3
2,5 - 3,4
засвоєння теоретичного матеріалу сформовані в
основному, більшість елементів питань
опрацьовані;
вміє робити окремі висновки, але
системні знання в нього відсутні, інформація з
додаткових джерел взагалі не
використовується.

4

3,5-4,4

5

4,5 - 5,0

Вступник:
володіє матеріалом усіх розділів курсу
основи правознавства;
раціонально і аргументовано обирає
спосіб виконання завдань з усіх розділів курсу;
вміє аналізувати й систематизувати
інформацію, самостійно використовує
традиційні докази, вміє правильно
аргументувати.
Вступник:
- вільно володіє інформацією, може теорію
пов`язувати з практикою, вміє логічно
побудувати відповідь та використовувати
знання отримані при вивченні взаємозалежних
тем й інших дисциплін;
- вміє аналізувати, узагальнювати матеріал з
відповідного питання, творчо підходить до
висвітлення питань

Сума балів нарахованих за правильні відповіді, переводиться в
оцінку за 200-бальною системою оцінювання за спеціальною шкалою (див
табл. 2).
Максимальна кількість балів за результатами фахового
випробування 200 балів.

Таблиця 2.
Таблиця переведення оцінки в бали за 200-бальною шкалою
Оцінка
Оцінка
Кількість
набраних
балів
за 5-бальною шкалою
за 200-бальною шкалою
2
2,0
76
2
2,1
82
2
2,2
88
2
2,3
94
2
2,4
100
3
2,5
106
3
2,6
112
3
2,7
118
3
2,8
124
3
2,9
130
3
3,0
135
3
3,1
140
3
3,2
145
3
3,3
149
3
3,4
153
4
3,5
157
4
3,6
160
4
3,7
163
4
3,8
166
4
3,9
169
4
4,0
172
4
4,1
175
4
4,2
178
4
4,6
181
4
4,4
184
5
4,5
187
5
4,6
190
5
4,7
193
5
4,8
196
5
4,9
199
5
5,0
200
Прохідний бал встановлено на рівні 100 балів.

Денна та заочна форма навчання
1. Основні закономірності виникнення держави і права. Поняття
«держава» та її ознаки.
2. Державний апарат. Функції держави. Форми держави.
3. Поняття «право», його ознаки, функції, форми та джерела.
4. Система права, її структура. Норма права, її види та структура.
5. Правові відносини. Юридична відповідальність. Правосвідомість.
6. Конституційне право України, його предмет і принципи.
7. Загальна характеристика Конституції України.
8. Україна - суверенна, незалежна, демократична, соціальна і правова
держава.
9. Народовладдя в Україні і форми його здійснення.
10.Громадянство У країни.
11.Права, свободи та обов’язки людини і громадянина.
12.Організація державної влади в Україні.
13.Вповноваження Верховної Ради України.
14.Президент України.
15.Кабінет Міністрів України - Уряд України.
16.Центральні і місцеві органи виконавчої влади в Україні.
17.Судова влада в Україні.
18.Поняття «адміністративне право».
19.Адміністративно-правові відносини, їх суб'єкти.
20.Адміністративні
правопорушення
та
адміністративна
відповідальність.
21.Поняття «місцеве самоврядування» та його ознаки.
22.Система органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
23.Фінансове право, його предмет.
24.Порядок формування, організація роботи органів і посадових осіб
місцевого самоврядування.
25.Гарантії місцевого самоврядування.
26.Бюджет і бюджетна система.
27.Система оподаткування і податки.
28.Відповідальність за порушення законодавства про податки.
29.Банки і банківська діяльність в Україні.
30.Предмет цивільного права та його джерела.
31.Цивільні правовідносини, їх структура: суб’єкти, об’єкти, зміст.
32.3агальні положення про право власності.
33.Загальна характеристика форм права власності.
34.Підстави набуття та припинення права власності.
35.Загальні положення про право інтелектуальної власності, його
суб’єкти та об’єкти.
36.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків.

37.Здійснення цивільних прав і виконання обов'язків.
38.Захист цивільного права.
39.Правочини, представництво, строки в цивільному праві, позовна
давність.
40.Особисті немайнові права фізичної особи.
41.Загальні положення речових прав на чуже майно.
42.Авторське право та суміжні права.
43.Поняття «зобов'язання», їх види, зміст і сторони.
44.Забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань.
45.Загальні положення про договори (поняття, зміст, види, порядок
укладання, зміни та припинення).
46.Загальні положення про спадкування. Спадкування за заповітом.
Спадковий договір.
47.Правові наслідки порушення зобов’язань.
48.Договори купівлі-продажу, найму (оренди), позики.
49.Спадкування за законом.
50.3дійснення права на спадкування. Оформлення права на спадщину.
51.Сімейне право, його предмет.
52.Поняття «сім'я» та «шлюб». Умови і порядок укладання шлюбу.
53.Визнання шлюбу недійсним. Припинення шлюбу.
54.Шлюбний договір.
55.Особисті і майнові права та обов'язки подружжя.
56.Визначення походження дитини. Реєстрація народження.
57.Особисті і майнові права та обов'язки батьків та дітей.
58.Усиновлення та порядок його здійснення.
59.Опіка і піклування. Патронат над дітьми.
60.Права та обов'язки інших членів сім'ї і родичів.
61.Поняття «трудове право», його предмет, принципи і джерела.
62.Поняття «трудові правовідносини», їх види, суб'єкти, зміст, підстави
виникнення, зміни та припинення.
63.Законодавчо-нормативна база України з питань охорони праці.
64.Права працівників на охорону праці під час роботи.
65.Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі
умови праці.
66.Правове становище профспілок України.
67.Трудовий колектив. Колективний договір.
68.Відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров'я працівників або в
разі їх смерті.
69.Охорона праці жінок, неповнолітніх та осіб з інвалідністю.
70.Поняття «трудовий договір», його види, форми, зміст та сторони.
71.Поняття «робочий час», його види та режими.
72.Надурочні роботи. Поняття «оплата праці» і «заробітна плата».
73.Система оплати праці.

74.Дисципліна праці та дисциплінарна відповідальність працівників.
75.Порядок укладання трудового договору, переведення працівників,
припинення трудового договору.
76.Час відпочинку, його види. Відпустки та їх види.
77.Порядок виплати заробітної плати. Гарантійні і компенсаційні
виплати.
78.Поняття «матеріальна відповідальність працівників», її підстави,
умови та
79.Поняття «екологічне право», предмет його правового регулювання.
80.Загальна характеристика чинного законодавства про охорону
навколишнього природного середовища.
81.Екологічні права та обов'язки громадян.
82.Види надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.
83.Основні заходи у сфері захисту населення на території від
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.
84.Загальні принципи чинного природоресурсного законодавства.
Права та обов'язки природокористувачів.
85.Сили і засоби захисту населення та території від надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру.
86.Підготовка населення до дій у надзвичайних ситуаціях техногенного
і природного характеру.
87.Поняття «кримінальне право» та «кримінальне законодавство».
88.Поняття «злочин» та його ознаки. Склад злочину, його стадії.
89.Поняття «кримінальне покарання», його ознаки та види.
90.Призначення та звільнення від кримінальної відповідальності і
покарання.
91.Поняття «процесуальне право».
92.Цивільний процес.
93.Адміністративний процес.
94.Кримінальний процес.
95.Господарський процес.
96.Принцип і завдання процесуального права.
97.Співучасть у злочині.
98.Добровільна відмова від вчинення злочину.
99.Особливості
кримінальної
відповідальності
і
покарання
неповнолітніх (призначення та звільнення).
100.
Сторони та учасники процесу.
101.
Розгляд справ, що виникають з цивільних відносин.
102.
Справи, що розглядаються в господарських судах.
103.
Особливості кримінального судочинства.
104.
Поняття «міжнародне право», його особливості та
характеристика.
105.
Поняття «суб'єкти міжнародного права» та їх види.

106.
Міжнародні договори, конвенції та угоди.
107.
Суб'єкти та об'єкти міжнародних договорів, конвенцій і угод.
108.
Дія міжнародних договорів, конвенцій, угод на території
України.

Голова фахової
атестаційної комісії

