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ВСТУП

Мета  проведення  вступного  фахового  випробування  на  перший
(бакалаврський) рівень вищої освіти у галузі знань «Право» за спеціальністю
«Право» за скороченим терміном підготовки полягає у перевірці професійних
компетенцій,  отриманих  вступником  в  процесі  навчання  за  освітньо-
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

На  освітньо-професійний  рівень  бакалавра  приймаються  особи,  що
успішно оволоділи освітньо-професійною програмою молодшого спеціаліста
спеціальності  «правознавство»  та  «право»  в  акредитованих  навчальних
закладах України.

Фахове  випробування  проводиться  через  тестову  перевірку  знань,
що  формують  уміння,  зазначені  стандартами  вищої  освіти  рівня  освіти
«бакалавр» з галузі знань 081«Право» затвердженого наказом МОН № 1379
від  12.12.2018  року,  впровадженого  в  дію 2018-2019  роках  на  конкурсній
основі  відповідно  до  здібностей  вступників  незалежно  від  джерел
фінансування навчання.

Вступник  освітньо-кваліфікаційного  рівня  «молодший   спеціаліст»
повинен

знати:
базові  знання  наукових  понять,  теорій  та  методів,  необхідних  для

розуміння  процесів  правотворення  і  правозастосування,  їх  походження  і
розвитку;

знання законодавства України в різних сферах діяльності
вміти:

демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних
правових  доктрин,  цінностей  та  принципів  функціонування  національної
правової системи;

пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та процедур
національного права;

демонструвати необхідні  знання та розуміння суті  та змісту основних
правових інститутів та норм фундаментальних галузей права.
        Характеристика    змісту     програми.    Програма    вступного
фахового     випробування  побудована  за  синтетичним  міжпредметним
принципом  і  охоплює  питання,  що  визначають  наявність  у  вступників
здатність  застосовувати  професійно-профільовані  знання  й  практичні
навички для розв’язання типових ситуаційних задач спеціальності.
             Програма фахового іспиту складається з теоретичних питань у формі
тестових  завдань,  що  включають  дисципліни  професійної  підготовки
молодшого   спеціаліста.  Тестові  завдання були  розроблені  з  метою
визначення рівня теоретичної та практичної підготовки, вільного оперування
категоріальним апаратом, вміння застосовувати набуті знання на практиці.  
             Порядок проведення фахового іспиту визначається  Положенням про
приймальну  комісію  Криворізького  економічного  інституту  ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
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1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ
ВИПРОБУВАННЯ

Теорія держави і права;
Конституційне право України;
Римське приватне право;
Цивільне право;
Господарське право;
Трудове  право;
Земельне та аграрне право;
Адміністративне право;
Кримінальне право

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

       Фахове випробування на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти у
галузі  знань  «Право»  за  спеціальністю  «Право»  за  скороченим  терміном
підготовки проводяться у письмовій.  Для проведення фахового
випробування створюється фахова атестаційна комісія.
       Фахове випробування проводиться у формі тестування. Форма
проведення фахового випробування спрямована на створення сприятливих
умов для об’єктивності оцінювання знань вступників.
Білет фахового випробування складається із 30  тестових завдань трьох
рівнів складності.
        Для виконання письмового завдання відводиться 3 (три) астрономічні
години.
        Під час складання фахового випробування забороняється
користуватися мобільними телефонами, іншими допоміжними засобами та
будь-якими літературними джерелами.

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ
НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ

1. Теорія держави і права
 
Держава. Поняття і види влади. Особливості державної влади. Поняття

й  ознаки  держави.  Основні  теорії  походження  держави.  Поняття  функції
держави та їх класифікація. Поняття форми держави. Класифікація держав за
їх формою. Основні форми правління. Поняття, ознаки та види монархій та
республік. Форми державного устрою. Поняття та ознаки унітарної держави,
федерації,  конфедерації  та  імперії.  Державно-політичні  режими.  Ознаки
демократії. Поняття і ознаки правової держави. 
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Право  та  законодавство.  Поняття  та  види  соціальних  норм.
Співвідношення  та  взаємовплив  права  і  моралі.  Поняття  та  ознаки  права.
Право як суспільне явище (об’єктивне право) і як конкретне повноваження
особи (суб’єктивне право). Функції права. Джерела (форми) права. Поняття
системи права. Галузі, інститути та норми права. Види норм права. Поняття
та види нормативно-правових актів. Співвідношення права та закону. Види
підзаконних  актів.  Поняття  та  види  систематизації  нормативно-правових
актів. 

Правовідносини  та  правопорушення.  Поняття  правовідносин.
Структурні  елементи  правовідносин.  Юридичні  факти  як  підстава
виникнення, припинення та зміни правовідносин. Правомірна і неправомірна
поведінка  Поняття,  причини  і  види  правопорушень.  Поняття,  цілі,  види  і
підстави юридичної відповідальності. Обставини, що виключають юридичну
відповідальність. 

Основи історії  держави і  права України.  Держави,  що існували  на
території сучасної України. Правові пам’ятки історії України. 

 
2. Конституційне право України

Основи  конституційного  права  України.  Україна  –  суверенна  і
незалежна,  демократична,  соціальна,  правова  держава.  Декларація  про
державний суверенітет  України.  Акт  проголошення незалежності  України.
Референдум 1 грудня 1991 року. Правонаступництво України. Основні етапи
конституційного  процесу  в  Україні  1991-1996  рр.  Конституція  України  -
Основний закон держави.  Порядок внесення змін до Конституції  України.
Конституційна форма правління, державного устрою і політичного режиму
України. Державні символи України. Адміністративно-територіальний устрій
України.  Статус  Автономної  Республіки  Крим.  Правовий  статус
національних меншин. Законодавство про мови в Україні. 

Громадянство.  Поняття  громадянство  та  підданство.  Біпатриди  та
апатриди.  Порядок та підстави набуття громадянства  України.  Порядок та
підстави припинення громадянства України. Порядок вирішення питань, які
стосуються  громадянства  України.  Правовий  статус  іноземця  і  особи  без
громадянства в Україні. 

Права,  свободи  і  обов’язки  людини  і  громадянина.  Система
конституційних прав людини в Україні. Поняття невід’ємних прав людини.
Сучасні  міжнародно-правові  стандарти  в  галузі  прав  людини.  Загальна
Декларація  прав  людини.  Єдність  прав  і  обов’язків,  неприпустимість
зловживання  правами  і  свободами,  гарантованість  прав  і  свобод,  взаємна
відповідальність держави і громадянина. 

Громадянські (особисті) права людини і громадянина. Право людини на
життя, повагу до її гідності, свободу та особисту недоторканність. Принцип
презумпції невинуватості і право на судовий захист. Недоторканність житла.
Таємниця  листування,  телефонних  розмов,  телеграфної  та  іншої
кореспонденції.  Свобода  пересування  та  вільний вибір  місця  проживання.
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Поняття свободи світогляду і віросповідання. Зміст принципу відокремлення
церкви від держави та школи від церкви. Поняття свободи думки і  слова.
Право на інформацію. Захист державної й комерційної таємниці. 

Політичні  права.  Право  на  свободу  об’єднання  в  політичні  партії  та
громадські  організації.  Види  об’єднань  громадян  в  Україні.  Особливості
правового статусу молодіжних та дитячих громадських організацій.  Право
громадян на проведення зборів,  мітингів,  походів та демонстрацій та його
юридичні гарантії. Право на звернення до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування. 

Конституційні  соціальні,  економічні  та  культурні  права  людини  і
громадянина.  Конституційне  закріплення  права  на  освіту.  Обов’язковість
отримання  повної  загальної  середньої  освіти.  Права  та  обов’язки  учнів.
Конституційне  закріплення  права  на  достатній  життєвий рівень.  Право  на
працю.  Юридичні  гарантії  конституційного  права  на  охорону  здоров’я.
Конституційне  закріплення  права  на  житло.  Конституційний  захист  сім’ї,
материнства та дитинства. Конвенція про права дитини. 

Конституційні  обов’язки  громадян  України.  Порядок  призову  на
військову службу та її проходження. Відстрочки від призову. Альтернативна
служба. 

Вибори і референдуми. Безпосередня й представницька демократія та їх
основні  форми.  Поняття  референдуму.  Предмет,  порядок  призначення  та
проведення  Всеукраїнського  та  місцевих  референдумів.  Види  виборчих
систем.  Принципи  виборчого  права.  Порядок  підготовки  та  проведення
виборів. 

Система  органів  державної  влади  в  Україні.  Принцип  поділу
державної влади в Україні. Склад, правовий статус і повноваження Верховної
Ради  України.  Правовий  статус  народного  депутата.  Підстави  і  порядок
дострокового припинення повноважень Верховної Ради України і Народного
депутата України. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
Рахункова палата. Порядок роботи Верховної Ради України. Законодавчий і
бюджетний процес в Україні. 

Правовий статус  Президента  України та його повноваження.  Порядок
обрання,  підстави  та  порядок  дострокового  припинення  повноважень
Президента України. Рада національної безпеки і оборони України. 

Правовий статус і  повноваження Кабінету Міністрів України.  Склад і
порядок  формування  Кабінету  Міністрів  України.  Міністерства  та  інші
центральні  органи державної  виконавчої  влади.  Повноваження та  порядок
формування  місцевих  державних  адміністрацій.  Система  та  повноваження
місцевих органів державної виконавчої влади. 

Поняття  про  місцеве  самоврядування.  Територіальні  громади.  Органи
місцевого  самоврядування  та  їх  виконавчі  органи.  Міський,  селищний,
сільський голова. 

Судова влада в Україні.  Конституційний суд України – єдиний орган
конституційної  юрисдикції  в  Україні.  Система  та  повноваження  судів
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загальної  юрисдикції  в  Україні.  Основні  принципи судочинства  в Україні.
Порядок розгляду справ у судах. 

Система  правоохоронних  органів  в  Україні,  їх  основні  завдання.
Правовий статус та функції прокуратури України. Правовий статус міліції,
Служби безпеки України. Права та обов’язки співробітників міліції та інших
правоохоронних  органів.  Поняття  оперативно-розшукової  діяльності.
Правовий статус та завдання адвокатури 

3. Римське приватне право

Поняття приватного права. Визначення римського цивільного права
та його співвідношення з сучасним цивільним правом України.

Джерела  римського  права. Поняття  джерел  римського  права  та
сучасного права України. Види джерел римського цивільного права (джерела
виникнення та змісту, пізнання та правоутворення).

Особи. Правосуб’єктність  в  Римі.  Поняття  правоздатності та
дієздатності.

Сімейні  відносини. Поняття  сім`ї  у  римській  державі.  Агнатське  та
когнатське споріднення. Шлюб та його види.

Вчення про позов. Поняття і види позовів. Поняття позовної давності
Законні строки. Перерва та призупинення позовної давності.

Володіння та його види. Поняття володіння та  його види. Право на
чужі речі.

Зобов’язальне  право.  Засоби  забезпечення  виконання  зобов'язань.
Відповідальність  за  невиконання  зобов’язань. Відповідальність  за  вину.
Умови звільнення боржника від відповідальності. 

4. Цивільне право України
 
Цивільно-правові  відносини. Поняття  фізичних  та  юридичних  осіб.

Цивільна  правоздатність  і  цивільна  дієздатність.  Обсяг  дієздатності
малолітньої  та  неповнолітньої  особи.  Визнання  особи  недієздатною,
обмежено дієздатною. Поняття особистих немайнових прав та їх захист.  

Поняття права власності. Форми власності в Україні. Інтелектуальна
власність та авторське право. 

Загальні положення про договір. Поняття та ознаки правочину. Умови
дійсності правочину. Поняття договору в цивільному праві. Поняття і зміст
договору купівлі-продажу. Захист прав споживачів. Договір майнового найму
(оренди). Договір позики. Договір дарування. Поняття, ознаки і особливості
цивільно-правової  відповідальності.  Часткова,  солідарна  та  субсидіарна
відповідальність.  Договірна  і  позадоговірна  відповідальність.  Особливості
цивільно-правової відповідальності малолітніх та неповнолітніх осіб.

Загальні  положення  про  зобов'язання  з  відшкодування  шкоди.
Поняття  делікту.  Відповідальність  без  вини.  Поняття  джерела  підвищеної
небезпеки  та  особливості  відповідальності  власника  джерела  підвищеної
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небезпеки.  Підстави  звільнення  особи  від  цивільно-правової
відповідальності. 
       Спадкове право.  Поняття спадкування та спадщини. Спадкування за
законом і за заповітом. Черги спадкоємців за законом. Право на обов’язкову
частку спадщини. Порядок оформлення заповіту. 

5. Трудове право

Поняття,  предмет,  метод  та  система  трудового  права. Предмет
правового  регулювання  трудового  права.  Метод  правового  регулювання
трудового права.  Трудове право як галузь права. Трудове право як наука та
навчальна  дисципліна  .  Система  трудового  права.  Поняття  та  ознаки
трудових правовiдносин. Класифiкацiя правовiдносин, щоскладають предмет
трудового  права.  Умови  й  пiдстави  виникнення,  змiни  та  припинення
трудових правовiдносин 

Джерела трудового права. Поняття та види джерел трудового права.
Конституцiя України як основне джерело трудового права.  Кодекс законiв
про  працю  України  та  iншi  законодавчiакти,  що  регулюють  трудовi
правовiдносини. Пiдзаконнi нормативнi акти як джерела трудового права .
Дiя  нормативних  актiв  у  часi,  у  просторi  й  за  колом  осiб.  Єднiсть  i
диференцiацiя норм трудового законодавства. 

Суб'єкти  трудового  права.  Класифікацію  суб'єктів  трудового  права.
Правовий  статус  суб'єктів,  який  складається  з  наступних елементів: -
трудова  проводієздатність;   суб'єктивні      права  і  юридичні  обов'язки;
гарантії прав і обов'язків;  відповідальність
 суб'єктів  трудового права.  Громадяни (працівники)  як  суб'єкти трудового
права. Підприємства, установи, організації і фізичні особи (роботодавці) як
суб'єкт трудового права. Трудовий  колектив  як  суб'єкт  трудового  права.
Основні  функції  та повноваження трудового колективу.  Закон України 
«Про професійні спілки, їх права тагарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р.

Роль  участі  профспілок  у  встановленні  умов праці, застосуванні норм
трудового  права,  в  нагляді  й  контролі  за  додержанням  трудового
законодавства, у вирішенні трудових спорів.   

Трудовий  договір.  Види  трудового  договору.  Безстроковий,  на
невизначений  строк,  для  виконання  певної  роботи.  Умови  трудового
договору.  Особливості  укладання  різних  видів  договорів.  Переміщення
працівника.  Переведення  на  іншу  роботу.  Тимчасові  працівники.  Умови
роботи. Сезонні роботи. Умови роботи сезонних працівників. Сумісництво.
Суміщення  професій(посад).  Контракт  як  особлива  форма  трудового
договору. Укладання  контракту. Типова форма контракту. Умови розірвання
контракту.  Підстави  припинення трудового  договору.  Підстави  розірвання
трудового договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з
ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

6. Земельне та аграрне право

9



Право власності на землю. Поняття та зміст права власності на землю.
Земля як об’єкт права власності на землю. Суб’єкти права власності на землю
(держава, територіальна громада, громадянин як суб’єкти права власності на
землю). Форми права власності на землю (державна, комунальна, приватна
форми власності на землю).

 Правове  регулювання  землекористування. Права  та  обов’язки
землекористувачів.  Особливості  права  постійного  землекористування.
Підстави  виникнення  та  припинення  права  землекористування.  Права  та
обов’язки  землекористувачів.  Поняття  оренди  землі.  Договір  оренди
земельної ділянки. Істотні умови договору оренди земельної ділянки. 

Предмет,  метод,  принципи  і  система  аграрного  права  України.
Поняття аграрного права та його особливості як галузі права. Функції і місце
аграрного права в системі права України. Методи правового регулювання в
аграрному праві. Принципи аграрного права, їх класифікація та реалізація в
нормах  аграрного  права. Система  аграрного  права.  Співвідношення
аграрного права із суміжними галузями права.

Аграрні  правовідносини. Поняття  аграрних правовідносин як  форми
реалізації норм и права. Класифікація аграрних правовідносин.

Суб’єкти  аграрного  права.  Поняття  та  загальна  характеристика
суб’єктів  аграрного  права.  Класифікація  і  особливості  суб’єктів  аграрного
права. Фермерське господарство. 

Відповідальність за порушення аграрного законодавства. Поняття та
особливості  юридичної  відповідальності  за  порушення  аграрного
законодавства.  Дисциплінарна  відповідальність  працівників,  зайнятих  в
аграрному  виробництві.  Матеріальна  відповідальність  робітників  аграрних
підприємств.  Майнова  відповідальність  за  аграрні  правопорушення.
Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства.

6. Адміністративне право

    Адміністративне право  як галузь права України. Поняття і предмет
адміністративного  права. Адміністративне  право:  публічне  і  приватне.
Фундаментальні  категорії  адміністративного  права:  «публічна
адміністрація», «адміністративний орган», «державне управління», «публічне
управління»,  «орган  виконавчої  влади».Суб'єкти  адміністративного
права.Джерела  адміністративного  права.  Метод  адміністративного  права.
Імперативний  метод  в  адміністративно-правовому  регулюванні.  Прояви
диспозитивного  методу.  Державне  управління  -  вид  державної  діяльності.
Структура державного управління. Ознаки державного управління.
       Адміністративно-правові  норми та відносиниПоняття і  структура
адміністративно-правових  норм.  Види  норм  адміністративного  права.
Поняття адміністративних правовідносин.Суб'єкти адміністративно-правових
відносин,  їх  властивості.  Об'єкт  адміністративно-правових  відносин  Види
адміністративно-правових відносин.
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Органи  публічної  влади   як  суб'єкти  адміністративного  права.
Ознаки  органів  виконавчої  влади  як  суб'єктів  адміністративно-правових
відносин. Система  органів  державного  управління.  Вищі  та  центральні
органи. Місцеві органи виконавчої влади. Поняття і основні риси державної
служби.  Поняття  і  види  державних  службовців.  Вимоги  щодо  вступу  на
державну службу. Проходження державної служби. Підстави виникнення та
припинення  державних  службових  відносин.  Правовий  статус  державного
службовця..Система  місцевого  самоврядування  та  органів  місцевого
самоврядування.Виконавчі органи місцевого самоврядування. 
        Громадяни та громадські об’єднання як суб'єкти адміністративного
права Адміністративна  правоздатність  та  адміністративна  дієздатність
громадян.  Адміністративно-правовий  статус  іноземців  та  осіб  без
громадянства. Громадські об'єднання громадян як суб'єкти адміністративного
права. Основи адміністративно-правового положення громадських об'єднань.
Адміністративний примус. Адміністративна відповідальність Поняття  та
ознаки  адміністративної  відповідальності,  її  відмінність  від інших видів
юридичної  відповідальності.Склад  адміністративного  проступку.  Види
адміністративних правопорушень. Поняття і види адміністративних стягнень.
Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх (ст. 24 Кодексу України
про  адміністративні  правопорушення).  Органи  (службові  особи),
уповноважені  розглядати  справи  про  адміністративні  правопорушення.
Накладення адміністративних стягнень.

8. Господарське право

Господарські  правовідносини  та  господарське  право.  Господарське
право  як  галузь  права,  наука  та  навчальна  дисципліна.  Господарські
правовідносини, їх ознаки і види. Методи господарського права.

Господарська комерційна  (підприємницька  діяльність)  діяльність.
Підприємництво як вид господарської діяльності.

 Принципи  підприємницької  діяльностію.  Організаційні  форми
підприємництва. 

Суб’єкти господарювання.   Поняття  суб’єкта  господарювання. Види
суб’єктів  господарювання.  Утворення  суб’єкта  господарювання. Установчі
документи. Державна  реєстрація  суб’єкта  господарювання. Припинення
діяльності суб’єкта господарювання.

9. Кримінальне право

 Поняття,  предмет,  метод та система кримінального права. Наука
кримінального  права.  Кримінальне  право  як  галузь  права,  законодавства,
навчальна  дисципліна  та  юридична  наука.  Кримінальне  право  як  галузь
права:  поняття,  предмет,  методи  та  взаємозв’язок  із  суміжними  галузями
права.  Принципи  кримінального  права.  Система  кримінального  права.
Загальна  та  Особлива  частини  кримінального  права,  їх  особливості  та
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взаємозв’язок.  Кримінальне  право  як  галузь  законодавства. Дія
кримінального кодексу в часі та просторі.

 Поняття і ознаки злочину. Склад злочину. Стадії вчинення злочину.
Добровільна відмова від доведення злочину до кінця. Співучасть у вчиненні
злочину  Поняття  повторності,  рецидиву  та  сукупності  злочинів.  Поняття
вини  та  її  види.  Види  злочинів.  Злочини  проти  життя,  здоров’я,  честі  і
гідності  особи.  Злочини  проти  власності.  Хуліганство.  Кримінально-
процесуальне законодавство. Завдання та стадії кримінального процесу.

Кримінальна  відповідальність. Поняття  й  ознаки  кримінальної
відповідальності.  Співвідношення  кримінальної  відповідальності  та
кримінального  покарання.  Виникнення  і  припинення  кримінальної
відповідальності.  Об’єктивна  та  суб’єктивна  підстава  кримінальної
відповідальності. Обставини, які виключають кримінальну відповідальність.
Необхідна оборона: поняття, ознаки, умови правомірності. Перевищення меж
необхідної  оборони. Поняття  неосудності  та  обмеженої  осудності.
Обставини, які пом’якшують та обтяжують відповідальність. Поняття та мета
кримінального покарання.

Покарання та його види. Поняття та ознаки покарання. Види покарань
Класифікація  видів  покарань. Характеристика  основних  покарань,
додаткових покарань, покарань, що можуть призначатися і як основні, і як
додаткові.  Характеристика  окремих  видів  покарань,  підстави  та  умови  їх
застосування. Порядок заміни покарання одного виду іншим.

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ РІЗНИХ РІВНІВ
СКЛАДНОСТІ 

Білет  складається  з  30  тестових  завдань  трьох  рівнів  складності  та
виконується протягом 3 астрономічних годин. Результати письмової роботи
вступника оцінюються наступним чином:

Питання 1-го рівня складності – 0,5 бала;
Питання 2-го рівня складності – 0,8 бала;
Питання 3-го рівня складності – 1бал.

Невірна відповідь на питання будь-якого рівня оцінюється в 0 балів.
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5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО
ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Теорія держави і права:
1. Теоріядержави і права : навч. посіб. / [С. К. Бостан, С. Д. Гусарєв, Н. М.
Пархоменко та ін.]. – К. :Академія, 2013. – 348 с.
Теоріядержави і  права.  Академічний курс :  підруч.  /  [О.  В.  Зайчук,  А.  П.
Заєць, В. С. Журавський та ін.] ; за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – 2-е
вид., перероб. і допов. – К. :ЮрінкомІнтер, 2008. – 688 с.
2. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підруч. / О. Ф. Скакун. – Вид. 4- те, 
допов. і перероб. – К. : Правова єдність : Алерта, 2014. – 524 с.
3. Тихомиров  О.  О.  Юридична  відповідальність  за  правопорушення  в
інформаційній сфері : навч. посіб. / О. О. Тихомиров, О. К. Тугарова. – К. :
Нац. акад. СБУ, 2015. – 172 с. 
4. Тихомиров Ю. А. Государство : [монография] / Ю. А. Тихомиров – М. :
Норма ; Инфра-М, 2013. – 320 с. 

Конституційне право України:
1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28
червня 1996 року. - К.: Юрінком, 1996. -80 с.
2. Конституційне право України:  навч. посіб. / В. Ф. Годованець, А. С.
Головін.  — К.  :  ДП “Видавничий  дім     “Персонал”,  2011.  — 384  с.  —
Бібліогр.: 365-381 с.
3. Скрипнюк  О.В.  Конституційне  право  України:  підручник  /
О.В.Скрипнюк. – К.: Ін Юре, 2010. – 672 с.
4. Європейська конвенція про громадянство від 7 листопада 1997 року.
Відомості Верховної Ради України. 2008. № 13. Ст. 359.
5. Конвенція  про  захист  прав  людини  і  основоположних  свобод  від  4
листопада 1950 року. Офіційний вісник України. 1998. № 13.
6. Європейська Конвенція про громадянство. Міжнародний договір від 7
листопада 1997 року (Витяг). Бюлетень законодавства і юридичної практики
України. 2001. № 11. с. 69-77.
7. Конвенція  про  статус  біженців  від  28  липня  1951  року.  URL:
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_011
8. Виборчий  кодекс  України.  (Відомості  Верховної  Ради  України  (ВВР),
2020, № 7, № 8, № 9, ст.48)
9. Про державний кордон України. Закон України від 4 листопада 1991  р. //
Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 2. – Ст. 5. 
10.Про Конституційний Суд України Закон України  (Відомості  Верховної
Ради (ВВР), 2017, № 35, ст.376) 
11.Про місцеве самоврядування в України Закон України від 21.05.1997 №
280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 24, ст.170 
12.Про  громадські  об’єднання  Закон України (Відомості  Верховної  Ради
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України (ВВР), 2013, № 1, ст.1) 

Римське приватне право:
1.Орач  Є.М.,  Тищик  Б.Й.  Римське  приватне  право.  Академічний  курс  :
підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – К. : Ін
Юре, 2012. – 390 с. 
2.Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право : підруч. – 2-ге вид. – К. :
Юрінком Інтер, 2009. – 528 c
3.Римське  приватне  право :  навч.  посіб.  для  студ.  вищ.  навч.  закл.  /  [І.О.
Ізарова, Т.М. Вахонєва, Н.В. Павловська] ; за заг. ред. канд. юрид. наук І.О.
Ізарової.  –  Чернігів  :  [Черніг.  держ.  ін-т  права,  соц.  технологій  та  праці],
2010. – 300 с.
4.Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право : підруч. – 2-ге вид. – К. :
Юрінком Інтер, 2009. – 528 c
5.Основи  римського  приватного  права:  Підручник  /  В.І.  Борисова,  Л.М.
Баранова,  М.В.  Домашенко  та  ін.;  За  заг.  ред.  В.І.  Борисової  та  Л.М.
Баранової. – Х.: Право, 2008. – 224 с. 
6. Агафонов  С.А.  Римське  право  :  навч.-метод.  посіб.  для  самост.  вивч.
дисципліни / Київський національний економічний ун-т. – К. : КНЕУ, 2005. –
144 с. 

Цивільне право :
1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради
України. – 2003. – № 40-44. – с. 356.
2.  Цивільне  право  України:  Підручник:  У  2  кн.  /  За  ред.  О.В.Дзери,
Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком-Інтер, 2016 (Кн.1).
3.   Цивільне право України: Підручник:  У 2 т.  /  За заг.ред.  В.І.Борисової,
І.В.Спасібо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – Х.: Право, 2017(Т.1) 
4.   Цивільне  право  України  :  посібник  для  аудиторного  і  самостійного
вивчення  курсу  /  кол.  авт.  ;  за  ред.  проф.  Є.О.  Харитонова,  доц.  І.В.
Давидової, доц. К.Г. Некіт. / Одеса : Фенікс, 2016. – 570 с.
5.  Європейська  конвенція  про  захист  прав  і  основних свобод людини від
04.11.1950 р. // Права людини: Міжнародні договори ООН і РЄ. – К., 2001.

Господарське право:
1.  Господарський  кодекс  України:  Закон  України  від  16  січня  2003  р.  //
Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №18-22. – Ст. 144
2. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань” від 15.05.2003 р. // ВВР 
України. – 2003. - №31-32. – Ст.263.
3. Вінник, О. М. Господарське право [Текст] : курс лекцій (загальна 
частина) / О. М. Вінник. - Київ : Видв-во Ліра-К, 2018. - 240 с.
4. Милаш, В. С. Господарське право [Текст] : навч. посіб. / В. С. Милаш. - 
Харків : Право, 2017. - 328 с.
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5. Щербина, В. С. Господарськеправо :підручник / В. С. Щербина. – 6-те вид.,
перероб. і доп. – К. : ЮрінкомІнтер, 2013. – 640 с.
6. Господарське право : підручник / ред.: Д. В. Задихайло, В. М. Пашков. – Х.
: Право, 2012. – 696 с.

Трудове  право:
1. Кодекс законів про працю України: Затверджений Законом УРСР від 10 
грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – Додат. до № 50. –
Ст. 375.
2. Мельник К. Ю. Трудове право України [Текст] : підручник / К. Ю. 
Мельник; Харків. нац. ун-т внутр. справ. − Харків : Діса плюс, 2014. − 479 с. 

3. Трудове право України (Особлива частина) [Текст] : навч. посіб. / Н. Д. 
Гетьманцева, І. Г. Козуб; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : 
Рута, 2014. − 503 с.
4.  Трудове право України [Текст] : підруч. для студентів юрид. спец. вищ. 
навч. закл. / С. М. Прилипко [та ін.]. − 5-те вид., допов. – Харків : Право, 
2014. − 757с.
5.  Трудове право України [Текст] : академ. курс : підруч. для студ. вищ. 
навч. закл. / [Пилипенко П. Д. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. П. Д. 
Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. − 5-те вид., переробл. та допов.
– К. : Ін Юре, 2014. – 548 с

Земельне та аграрне право:
1.  Земельний кодекс України зі змінами та доповненнями)– Режим доступу
до електронного ресурсу :  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
2.  Закон України «Про оренду землі» зі змінами та доповненнями)– Режим
доступу до електронного ресурсу :  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14
3.  Закон  України  «Про  фермерське  господарство»  зі  змінами  та
доповненнями)–  Режим  доступу  до  електронного  ресурсу  :
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15
4. Климник І.І. Земельне право України: навч. посібник / І. І. Килимник, О. І.
Міхно  ;  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  ім.  О.  М.  Бекетова.  –  Харків  :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 166 с.
5. Земельне право : підручник / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. М.
В. Шульги. – Х. : Право, 2013. – 520 с.
6. Аграрне право України: підручник /В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В.
Гребенюк/ за заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010 – 680с.
7. Аграрне право :  підруч. для студ. вищ. навч. закл./  В.П. Жушман, В.М.
Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін..; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. –
Х.: Право, 2010. – 296 с.

Адміністративне право:
1.Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] [Електронний
ресурс] : прийнятий Законом Української РСР від 7 грудня 1984 р. № 8073-X
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(зі  змінами та  доповненнями)–  Режим доступу  до  електронного  ресурсу  :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page.
2.Про  місцеве  самоврядування  в  Україні  [Текст]  [Електронний  ресурс]  :
Закон  України  від  21  травня  1997  р.  №  280/97-ВР  (зі  змінами  та
доповненнями)  //  Відомості  Верховної  Ради  України.  –  1997.  –  №  24.  –
Ст.170;  Верховна  Рада  України  :  офіційний  веб-портал  :  Законодавство
України. – Режим доступу до електронного ресурсу : http  ://  zakon  4.  rada  .  gov  .  ua  /  
laws  /  show  /280/97-%  D  0%  B  2%  D  1%80  .
3.  Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-
VIII // Відомості Верховної Ради Українир. – 2016. – № 4. – Ст. 43; Верховна
Рада  України  :  офіційний  веб-портал  :  Законодавство  України.  –  Режим
доступу до електронного ресурсу : http  ://  zakon  3.  rada  .  gov  .  ua  /  laws  /  show  /889-19  
4.  Кодекс  адміністративного  судочинства  України  :  прийнятий  Законом
України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України.
– 2005. – № 35-36, № 37. – Ст. 446; Верховна Рада України : офіційний веб-
портал : Законодавство України. – Режим доступу до електронного ресурсу :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.
       5.Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько
В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС,
2018. 446 с.
        6. Мельник, Р. С. Загальне адміністративне право [Текст] : навч. посіб. /
Р. С. Мельник, В. М. Бевзенко ; за заг. ред. Р. С. Мельника. - Київ : Ваіте,
2014. - 375 с.
    7.  Курс адміністративного права України: Підручник. /  Колпаков В.К.,
Кузьменко О.В., Пастух І.Д., Сущенко В.Д. (спец. ред.). – 2-ге вид. перероб.
та допов – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.

Кримінальне право:
1. Кримінальний кодекс України (із змінами та доповненнями станом на 5
лютого 2014 року). – Х.: ТОВ «Одіссей», 2014. – 240 с.
2.  Кримінальне право України:  Загальна частина:  підручник /  за  ред.  В.Я.
Тація, В.І.Борисова, В.І.Тютюгіна. – 5-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право,
2015. – 528 с. 
3.   Кримінальне право України: Особлива частина: підручник /За ред. проф.
В.Я.  Тація,  В.І.Борисова,  В.І.Тютюгіна.  -  5-те  вид.,  переробл.  і  допов.–
Х.:Право,2015.- 680 с.
3. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: [підручник] /
Коваленко В. В., Джужа О. М., Савченко А. В., Вартилецька І. А., Кісілюк Е.
М.,     
4.  Стрельцов  Є.  Л.  Кримінальне  право  України.  Особлива  частина:
[підручник] / Є. Л. Стрельцов; МОН України. – Вид. 4-те, перероб. та доп. –
Х. : Одіссей, 2009. – 495 с. 
6. Шевчук А. Кримінальне право України (Особлива частина) : для студ. вищ.
навч.  закл.  /  Андрій  Шевчук,  Марія  Дякур;  Чернів.  нац.  ун-т  ім.  Юрія
Федьковича. – Чернівці : Рута, 2013. – 471 с.
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. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / [Ю. В. Баулін,
В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.]; за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. –
4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 456 с.
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	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
	«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
	імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
	КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
	Юридичний факультет
	Кафедра правового регулювання економіки
	ЗАТВЕРДЖУЮ:
	Голова відбіркової комісії
	П Р О Г Р А М А
	Кривий Ріг
	ЗМІСТ
	ВСТУП
	демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи;
	пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та процедур національного права;
	демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових інститутів та норм фундаментальних галузей права.
	Характеристика змісту програми. Програма вступного фахового випробування побудована за синтетичним міжпредметним принципом і охоплює питання, що визначають наявність у вступників здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для розв’язання типових ситуаційних задач спеціальності.
	Програма фахового іспиту складається з теоретичних питань у формі тестових завдань, що включають дисципліни професійної підготовки молодшого спеціаліста. Тестові завдання були розроблені з метою визначення рівня теоретичної та практичної підготовки, вільного оперування категоріальним апаратом, вміння застосовувати набуті знання на практиці.
	Порядок проведення фахового іспиту визначається Положенням про приймальну комісію Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
	3. Римське приватне право
	Суб’єкти аграрного права. Поняття та загальна характеристика суб’єктів аграрного права. Класифікація і особливості суб’єктів аграрного права. Фермерське господарство.
	Відповідальність за порушення аграрного законодавства. Поняття та особливості юридичної відповідальності за порушення аграрного законодавства. Дисциплінарна відповідальність працівників, зайнятих в аграрному виробництві. Матеріальна відповідальність робітників аграрних підприємств. Майнова відповідальність за аграрні правопорушення. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства.
	Громадяни та громадські об’єднання як суб'єкти адміністративного права Адміністративна правоздатність та адміністративна дієздатність громадян. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Громадські об'єднання громадян як суб'єкти адміністративного права. Основи адміністративно-правового положення громадських об'єднань.
	Адміністративний примус. Адміністративна відповідальність Поняття та ознаки адміністративної відповідальності, її відмінність від інших видів юридичної відповідальності.Склад адміністративного проступку. Види адміністративних правопорушень. Поняття і види адміністративних стягнень. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх (ст. 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Органи (службові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. Накладення адміністративних стягнень.


	Господарські правовідносини та господарське право. Господарське право як галузь права, наука та навчальна дисципліна. Господарські правовідносини, їх ознаки і види. Методи господарського права.
	Суб’єкти господарювання. Поняття суб’єкта господарювання. Види суб’єктів господарювання. Утворення суб’єкта господарювання. Установчі документи. Державна реєстрація суб’єкта господарювання. Припинення діяльності суб’єкта господарювання.
	Невірна відповідь на питання будь-якого рівня оцінюється в 0 балів.

