




І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Мета фахового вступного випробування полягає у з'ясуванні рівня теоретичних 
знань та практичних навичок абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття освітнього 
ступеня бакалавра зі спеціальності 081 «Право», освітньо-професійної програми «Право» на 
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшо-
го бакалавра та осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої осві-
ти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 
навчальний план, щодо змісту правових інститутів та організації апарату держави у сфері 
юриспруденції. 

Результати фахового вступного випробування використовуватимуться під час форму-
вання рейтингового списку та конкурсного відбору вступників у межах ліцензованого обсягу. 
 
 

ІІ. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
  
Організація фахового вступного випробовування здійснюється відповідно до Поло-

ження про приймальну комісію Національного університету «Острозька академія» та Поло-
ження про організацію та проведення вступних випробувань у Національному університеті 
«Острозька академія» 
https://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/receiving_commission/polozhenya_pro_pruymalny_komisiy 

Фахове вступне випробування проводиться у тестовій формі з використанням 
комп’ютерної техніки та системи Moodle з таких дисциплін як: «Теорія права», «Конститу-
ційне право України», «Кримінальне право України», «Цивільне право». 

 
ІІІ. ВИМОГИ ДО ЗДІБНОСТЕЙ І ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВСТУПНИКІВ 

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра абітурієнти по-
винні мати неповну вищу освіту та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками 
в галузі юридичних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою. 

В розрізі зазначених вище дисциплін абітурієнт повинен: 
 
«Теорія права»: 
знати: 
− визначення поняття право; 
− основні закономірності та причини виникнення права; 
− сутність та соціальне призначення права, особливості його функціонування; 
− елементи правової системи суспільства, їх сутність та взаємозв’язок; 
− сутність основних державно-правових явищ, їх спільні та відмінні риси; 
− основні типи сучасних правових систем світу та їх особливості. 
 
вміти:  
− визначати особливі ознаки правових явищ, виявляти їх відмінні та спільні ри-

си; 
− правильно користуватися першоджерелами і спеціальною літературою; 
− тлумачити основні юридичні терміни та поняття; 
− тлумачити норми права; 
− орієнтуватися у системі права і законодавства України та визначати особливос-

ті дії нормативно-правового ату у часі, просторі та за колом осіб. 
 
 
«Конституційне право України»: 
знати:  

https://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/receiving_commission/polozhenya_pro_pruymalny_komisiy


− еволюцію,    сучасний    стан    й    основні    тенденції    розвитку конституційно-
го права України як провідної галузі національної системи права; 

− предмет, метод та систему конституційного права;  
− основні джерела конституційного права України;  
− основні конституційно-правові поняття й терміни;  
− сутність і зміст засад конституційного ладу України;  
− конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні, інститутів 

громадянського суспільства;   
− конституційні форми безпосередньої демократії в Україні, зміст їх правового 

регулювання;  
− особливості виборчої системи України;   
− конституційно-правовий   статус   органів   державної   влади   та місцевого само-

врядування в Україні;   
− адміністративно-територіальний  устрій України, основні напрями його      ре-

формування у  контексті конституційної реформи в Україні. 
вміти:  
− практично застосовувати норми Конституції України; 
− давати усні та письмові пояснення з питань конституційного права; 
− складати основні види документів, які випливають із застосування норм кон-

ституційного права;  
− обґрунтовувати підстави і порядок реалізації громадянами передбачених Кон-

ституцією України прав і свобод; 
− надавати консультації щодо практичного застосування норм конституційного 

законодавства. 
 
 
«Кримінальне право України»: 
знати:  
- зміст кримінально-правового законодавства, структуру Кримінального кодексу 

України, Постанов Пленуму Верховного Суду; 
- практику застосування кримінального законодавства, основні проблеми кримі-

нально-правової доктрини і практики, а також перспективу подальшого розвитку і удоскона-
лення кримінального права. 

вміти:  
- аналізувати склад кримінального правопорушення та кваліфікуючих ознак; 
- порівнювати та розмежовувати суміжні кримінальні правопорушення; 
- розв'язувати задачі, робити правильну кваліфікацію конкретних практичних си-

туацій. 

 
«Цивільне право»: 
знати:  
− нормативне регулювання цивільних правовідносин в Україні; 
− особливості захисту особистих немайнових прав особи;  
− особливості виникнення, зміни та припинення права власності; 
− поняття та істотні умови цивільно-правових договорів; 
− особливості відшкодування шкоди. 
вміти: 
− складати цивільно-правовий договір; 
− здійснювати кваліфікацію договорів та деліктів;  
− застосовувати спеціальне законодавство; 



− аналізувати та застосовувати судову практику Касаційного цивільного суду 
Верховного суду. 

 
 

 
ІV. НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ, ЯКИЙ ВИНОСИТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ 

ВИПРОБОВУВАННЯ ТА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ  
 

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

 «ТЕОРІЯ ПРАВА» 
1. Теорії виникнення права. 
2. Нормативне регулювання в первісній общині. 
3. Загальні закономірності виникнення права. 
4. Поняття та ознаки держави. 
5. Теорії походження держави. 
6. Сутність та поняття принципів права. 
7. Класифікація принципів права. 
8. Фіксація та застосування принципів права. 
9. Об’єктивне та суб’єктивне право. 
10. Поняття права та функції права. 
11. Поняття праворозуміння. 
12. Природноправовий підхід до праворозуміння. 
13. Позитивістський підхід до право розуміння. 
14. Соціологічний підхід до праворозуміння. 
15. Інтегративний підхід до праворозуміння 
16. Поняття та класифікація соціальних норм.  
17. Мораль та моральність.  
18. Поняття, ознаки, функції об’єктивного права.  
19. Різниця, спорідненість та взаємодія соціальних норм. 
20. Норма права, її ознаки.  
21. Структура норми права.  
22. Гіпотеза в структурі норми права.  
23. Диспозиція в структурі норми права.  
24. Санкція в структурі норми права.  
25. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта. 
26. Система права, її ознаки, елементи. 
27. Поняття предмету правового регулювання.  
28. Поняття та основні види методу правового регулювання. 
29. Поняття та види галузей права.  
30. Поняття та види інститутів права.  
31. Публічне і приватне право.  
32. Система законодавства. 
33. Поняття «форма» та «джерело» об’єктивного права. Види. 
34. Правовий звичай.  
35. Правовий прецедент. Застосування прецеденту в Україні. 
36. Нормативний договір.  
37. Релігійний текст.  
38. Правова доктрина.  
39. Поняття правотворчості.  
40. Суб’єкти та види правотворчості. 
41. Правотворчий процес і його етапи.  
42. Особливості та вимоги юридичної мови. 



43. Поняття та складові юридичної техніки. 
44. Поняття, ознаки та види нормативно-правових актів.  
45. Дія нормативно-правових актів.  
46. Поняття тлумачення права.  
47. Види тлумачення права.  
48. Способи тлумачення права.  
49. Правовідносини: поняття, ознаки і види.  
50. Структура правовідносин.  
51. Суб’єкти правовідносин.  
52. Об’єкти правовідносин.  
53. Суб’єктивне право і юридичний обов’язок.  
54. Умови виникнення правовідносин. Юридичні факти.  
55. Реалізація права та її ознаки.  
56. Форми реалізації права.  
57. Правозастосування, його ознаки і функції.  
58. Стадії застосування права.  
59. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура.  
60. Нормативна, правова та правомірна поведінка.  
61. Правопорушення. 
62. Поняття та мета відповідальності у праві. 
63. Держава як правовий інститут. 
64. Основні аспекти взаємодії держави і права. 
65. Вплив права на державу. 
66. Протиріччя між правом та державою. 
67. Відповідальність держави перед особою.  
68. Історія виникнення поняття «правова держава». 
69. Сучасне розуміння правової держави. 
70. Ознаки правової держави. 
71. Історія виникнення поняття «громадянське суспільство». 
72. Сучасне розуміння громадянського суспільства. 
73. Ознаки громадянського суспільства. 
74. Структура громадянського суспільства. 
75. Поняття та елементи правової системи.  
76. Поняття типу правової системи. Основні типи сучасних правових систем світу. 
77. Особливості романо-германської правової сім’ї.  
78. Особливості англо-американської правової сім’ї.  
79. Особливості релігійних та традиційних правових сімей. 
80. Місце правової системи України серед правових систем світу. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ  

«КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 
1. Конституційне право як галузь права, наука та навчальна дисципліна. 
2. Конституційно-правові відносини та їх суб’єкти. 
3. Конституційно-правова (конституційна) відповідальність. 
4. Джерела конституційного права України. 
5. Структура Конституції України 28 червня 1996 р. Процедура внесення змін та 

доповнень до Конституції України. 
6.  Характеристика загальних засад конституційного ладу України. 
7.  Конституційні основи суспільного ладу в Україні. 
8.  Поняття прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. 
9. Особисті права людини та громадянина в Україні.  
10. Політичні права громадян України. 
11. Поняття громадського об'єднання. Обмеження щодо утворення і діяльності 

громадських об'єднань. 
12. Утворення та реєстрація громадського об'єднання. 
13.  Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні.  
14. Соціально-економічні та культурні (гуманітарні) права людини та громадянина в 

Україні. 
15. Порядок введення та скасування воєнного стану в Україні. Діяльність органів 

державної влади в умовах воєнного стану. 
16. Заходи правового режиму воєнного стану, що запроваджуються в умовах воєнного 

стану  
17. Умови і порядок введення та припинення дії надзвичайного стану в Україні. 

Діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування в умовах 
надзвичайного стану. 

18. Заходи правового режиму надзвичайного стану, що запроваджуються в умовах 
надзвичайного стану. 

19. Конституційні обов’язки людини та громадянина в Україні. 
20. Військовий обов'язок в Україні: поняття, категорії громадяни України щодо 

військового обов'язку, призов громадян України на строкову військову службу, 
відстрочка від призову на строкову військову службу, звільнення від призову на 
строкову військову службу. 

21. Статус державної мови і мов етнонаціональних меншин. 
22.  Конституційно-правовий статус громадян України. 
23.  Інститут громадянства. Визначення термінів: підданство, громадянство, 

національність, філіація, натуралізація, реінтеграція, оптація, трансферт, екстрадиція, 
апатриди, біпатриди, іноземці, біженці.  

24.  Принципи громадянства України.  
25. Набуття громадянства України.  
26. Умови прийняття до громадянства України. 
27.  Підстави припинення громадянства України.  



28. Конституційно-правовий статус іноземців, біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту. 

29. Порядок в'їзду в Україну та підстави для  заборони в'їзду іноземців та осіб без 
громадянства та строки їх перебування в Україні. Примусове повернення та 
видворення іноземців та осіб без громадянства 

30. Поняття безпосередньої демократії та форми її здійснення. 
31.  Сутність поняття “політичні вибори”. Основні принципи функціонування виборчих 

систем. 
32. Типи виборчих систем.  
33.  Вибори народних депутатів України. 
34.  Вибори Президента України. 
35. Склад, порядок формування та повноваження Центральної виборчої комісії. 
36. Конституційне регулювання референдуму в Україні.  
37. Конституційно-правовий статус громадянського суспільства в Україні. Конституційно-

правові засади взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів державної 
влади. 

38. Верховна Рада України як єдиний законодавчий орган держави. 
39.  Конституційний склад і структура Верховної Ради України. 
40.  Функції і повноваження Верховної Ради України. 
41. Законодавчий процес та інші парламентські процедури. 
42.  Конституційно-правовий статус народного депутата України.  
43.  Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини. 
44. Конституційно-правовий статус Президента України. 
45. Функції і повноваження Президента України. 
46. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України. 
47. Загальна характеристика конституційно-правового статусу органів виконавчої влади в 

України: функції, повноваження, структура. 
48. Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади в Україні: склад, порядок 

формування, функції та повноваження. 
49. Центральні органи виконавчої влади: конституційно-правовий статус, структура та 

порядок формування. 
50. Судова влада: поняття, основні ознаки та функції. 
51. Основні засади здійснення правосуддя в Україні. 
52. Система органів судової влади в Україні. 
53. Система судів загальної юрисдикції в Україні. 
54. Конституційно-правовий статус суддів України. 
55. Вища рада правосуддя, її склад, порядок формування та повноваження. 
56. Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні: 

порядок формування, склад та структура.  
57. Функції та повноваження Конституційного Суду України. Порядок діяльності 

Конституційного Суду України і процедури розгляду справ. 
58. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим. Органи державної 

влади Автономної Республіки Крим. 
59. Місцеве самоврядування: поняття, система, правові основи організації та діяльності. 
60. Поняття, умови та порядок добровільного об’єднання територіальних громад. 
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Нормативно-правові акти: 
(Нормативно-правові акти слід вивчати в чинній редакції, з усіма змінами та допо-
вненнями) 

1. Конституція України від 28.06.1996 р.  
2. Виборчий кодекс України від 19.12.2019 № 396-IX. 
3. ЗУ „Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” від 

08.07.2011  № 3671-VI. 
4. ЗУ „Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим” від 10.02.1998 р. 
5. ЗУ „Про військовий обов'язок і військову службу” від 25.03.1992 № 2232-XII 
6. ЗУ „Про громадські об'єднання” від 22.03.2012. 
7. ЗУ „Про громадянство України” від 18.01.2001 № 2235-III. 
8. ЗУ „Про добровільне об’єднання територіальних громад ” від 05.02.2015. 
9. ЗУ „Про Кабінет Міністрів України” від 27.02.2014 № 794-VII. 
10.  ЗУ „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. 
11.  ЗУ „Про молодіжні та дитячі громадські організації” від 01.12.1998. 
12.  ЗУ „Про політичні партії в Україні” від 05.04.2001р. 
13.  ЗУ „Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України” від 21.01.1994 

№ 3857-XII. 
14.  ЗУ „Про правовий режим воєнного стану” від 12.05.2015 № 389-VIII. 
15. ЗУ „Про правовий режим надзвичайного стану” від 16.03.2000 № 1550-III. 
16.  ЗУ „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” від  22.09.2011 р. 
17.  ЗУ „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” від 

11.12.2003 № 1382-IV. 
18.  ЗУ „Про статус народного депутата України” від 17.11.1992 р. 
19.  ЗУ „Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 23.12.1997 р. 
20.  ЗУ „Про центральні органи виконавчої влади” від 17.03.2011 № 3166-VI. 
21.  ЗУ „Про Центральну виборчу комісію” від 30.06.2004 № 1932-IV.  
22. Конституція Автономної Республіки Крим, затверджена ЗУ „Про затвердження 

Конституції Автономної Республіки Крим” від 23.12.1998 р. 
 
 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ  
«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 

 
1. Поняття тлумачення закону про кримінальну відповідальність та його види. 

Відмінність поширювального тлумачення від аналогії закону. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/396-20


2. Поняття кримінального правопорушення та його ознаки. Критерії визначення ступеня 
суспільної небезпеки кримінального правопорушення. 

3. Поняття та ознаки кримінальної відповідальності. 
4. Елементи і ознаки загального складу кримінального правопорушення. Обов’язкові і 

факультативні ознаки. Види складів кримінального правопорушення. 
5. Відмінність об’єкта від предмета кримінального правопорушення. Класифікація 

об’єктів кримінальних правопорушень по горизонталі та по вертикалі. 
6. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони кримінального правопорушення. 
7. Поняття, ознаки і види суб’єктів кримінального правопорушення. Фактори, які 
обумовлюють встановлення законодавцем пониженого віку кримінальної відповідальності. 
8. Поняття і значення суб’єктивної сторони кримінального правопорушення. Поняття, 
форми і значення вини. Мотив і мета злочину. 
9. Помилка та її значення для кримінальної відповідальності. Відмінність помилки в 
особі від відхилення дії або удару. 
10. Поняття та види стадій вчинення кримінального правопорушення. 
11. Поняття, ознаки співучасті. Види співучасників. 
12. Одиничне кримінальне правопорушення як елемент множинності кримінальних 
правопорушень. Види одиничних кримінальних правопорушень. 
13. Обставини, які виключають кримінальну протиправність діяння. 
14. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності.  
15. Поняття системи покарань та її ознаки. Класифікація покарань, що входять до системи 
покарань. 
16. Принципи призначення покарання та їх зміст. Загальні засади призначення покарання. 
17. Поняття звільнення від покарання та його види. 
18. Поняття судимості, її погашення та зняття. 
19. Обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство. 
20. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування. 
21. Спеціальна конфіскація: поняття, підстави, випадки застосування. 
22. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 
23. Примусові заходи виховного характеру. 
24. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності. 
25. Види покарань, які застосовуються до неповнолітнього, і особливості їх призначення. 
26. Державна зрада та шпигунство (ст.ст. 111, 114 КК України). Їх відмінність. 
27. Посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК України). 
28. Диверсія (ст. 113 КК України). 
29. Просте вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України). 
30. Умисне вбивство за обтяжуючих обставин (ч. 2 ст. 115 КК України). 
31. Поняття та види тілесного ушкодження. 
32. Залишення в небезпеці та ненадання допомоги особі, яка перебуває у небезпечному 
для життя стані (ст.ст. 135, 136 КК України). Їх відмінність. 
33. Незаконне проведення аборту або стерилізації (ст. 134 КК України). 
34. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК України). 
35. Незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги (ст. 151 КК 
України). 
36. Зґвалтування (ст. 152 КК України). 
37. Сексуальне насильство (ст. 153 КК України).  
38. Примушування до вступу в статевий зв'язок (ст. 154 КК України). 
39. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, 
роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача (ст. 
157 КК України). 
40. Порушення недоторканності житла (ст. 162 КК України). 
41. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої 
кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер (ст. 163 КК України). 



42. Грубе порушення законодавства про працю. Грубе порушення угоди про працю (ст. ст. 
172-173 КК України). 
43. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст. 171 КК України). 
44. Порушення недоторканності приватного життя (ст. 182 КК України). 
45. Крадіжка. Основні форми таємного способу вилучення чужого майна (ст. 185 КК 
України). 
46. Відмежування грабежу від розбою. 
47. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 
становищем (ст. 191 КК України).  
48. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з 
метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних 
цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних 
захисних елементів (ст. 199 КК України). 
49. Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу (ст. 246 КК 
України). 
50. Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також 
участь у ній (ст. 255 КК України). 
51. Бандитизм (ст. 257 КК України). 
52. Терористичний акт (ст. 258 КК України). 
53. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які 
керують транспортними засобами (ст. 286 КК України). 
54. Хуліганство (ст. 296 КК України). 
55. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 
пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК 
України). 
56. Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом 
осіб офіцерського складу (ст. 335 КК України). 
57. Наруга над державними символами (ст. 338 КК України). 
58. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному 
виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб (ст. 342 КК України). 
59. Підкуп працівника підприємства, установи чи організації (ст. 354 КК України). 
60. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України). 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

 «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО» 
 

1. Цивільне право в системі права України  
2. Принципи цивільного права.  



3. Джерела цивільного права України  
4. Поняття фізичної особи. Цивільна дієздатність фізичної особи: поняття, види. 
5. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи недієздат-
ною.  
6. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Оголошення фізичної особи померлою 
7. Поняття та ознаки юридичної особи.  
8. Підприємницькі товариства: поняття та види.  
9. Об’єкти цивільних прав  
10. Поняття та ознаки правочину. Види правочинів. 
11. Умови дійсності правочину.  
12. Форма правочину та юридичні наслідки її недодержання.  
13. Недійсні правочини, їх юридична природа та види.  
14. Загальні юридичні наслідки недійсності правочину. Недійсність частини правочину.  
15. Представництво в цивільному праві  
16. Поняття та види позовної давності. Початок перебігу позовної давності. 
17. Юридичні наслідки спливу позовної давності.  
18. Особисті немайнові права фізичної особи  
19. Поняття власності та права власності. Зміст права власності.  
20. Підстави (способи) набуття права власності: поняття, види.  
21. Право спільної часткової власності: поняття, суб’єкти, підстави виникнення. Визначення 
часток у праві спільної часткової власності. 
22. Право спільної сумісної власності: поняття, суб’єкти, підстави виникнення.  
23. Захист права власності  
24. Речові права на чуже майно  
25. Підстави виникнення та зміст прав інтелектуальної власності.  
26. Поняття та елементи зобов’язання.  
27. Забезпечення виконання зобов’язань.  
28. Припинення зобов’язань.  
29. Відповідальність за порушення зобов’язань.  
30. Поняття договору в цивільному праві. Свобода договору та її межі. 
31. Укладення договору. Підстави та юридичні наслідки зміни та розірвання договору. 
32. Поняття та юридична характеристика договору купівлі-продажу, його види.  
33. Договір роздрібної купівлі-продажу.  
34. Договір дарування  
35. Договори ренти та довічного утримання (догляду)  
36. Договір найму (оренди)  
37. Договір найму (оренди) житла  
38. Договір позички  
39. Договір підряду  
40. Договір про надання послуг: загальні положення  
41. Договори в сфері надання транспортних послуг  
42. Договір зберігання  
43. Договір страхування  
44. Договори доручення та комісії. 
45. Поняття та ознаки договору позики.  
46. Поняття та ознаки кредитного договору.  
47. Договір банківського вкладу.  
48. Договір банківського рахунка  
49. Договір факторингу  
50. Договори у сфері інтелектуальної власності  
51. Договір про спільну діяльність.  
52. Недоговірні зобов’язання з односторонніх правомірних дій.  



53. Зобов’язання зі створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну 
юридичної особи.  
54. Зобов’язання із  набуття або збереження майна іншої особи без достатньої правової під-
стави. 
55. Зобов’язання з відшкодування шкоди (деліктні зобов’язання).  
56. Особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки 
57. Особливості відшкодування шкоди, завданої органами державної влади та місцевого са-
моврядування 
58. Загальні положення про спадкування  
59. Здійснення права на спадкування. Оформлення права на спадщину  
60. Спадковий договір 
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V. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮ-
ВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВСТУПНИКІВ 

 
Фахове вступне випробування для вступників на навчання для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра зі спеціальності 081 «Право», освітньо-професійної програми «Право» на 
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшо-
го бакалавра та осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої осві-
ти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 
навчальний план, проводиться у тестовій формі з використанням комп’ютерної техніки та 
системи Moodle.  

Бал фахового вступного випробування визначається як сума балів, одержаних за вирі-
шення 50 тестових завдань. Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 1 
бал, неправильна – 0 балів. 

Загальна оцінка за виконання фахового вступного випробування виставляється систе-
мою Moodle за 12-бальною шкалою за заданою формулою, після чого  автоматично перево-
диться у 200-бальну шкалу відповідно до таблиці 1. 

nau://1011.20.0/
nau://1011.21.0/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/
http://lib.oa.edu.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/


                                                                                                           Таблиця 1  
Переведення бала за виконання завдань фахового вступного випробування, обрахова-

ного за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 балів 
1 100  4 120  8 160 
1,1 100  4,1 121  8,1 161 
1,2 100  4,2 122  8,2 162 
1,3 100  4,3 123  8,3 163 
1,4 100  4,4 124  8,4 164 
1,5 100  4,5 125  8,5 165 
1,6 100  4,6 126  8,6 166 
1,7 100  4,7 127  8,7 167 
1,8 100  4,8 128  8,8 168 
1,9 100  4,9 129  8,9 169 
2 100  5 130  9 170 
2,1 101  5,1 131  9,1 171 
2,2 102  5,2 132  9,2 172 
2,3 103  5,3 133  9,3 173 
2,4 104  5,4 134  9,4 174 
2,5 105  5,5 135  9,5 175 
2,6 106  5,6 136  9,6 176 
2,7 107  5,7 137  9,7 177 
2,8 108  5,8 138  9,8 178 
2,9 109  5,9 139  9,9 179 
3 110  6 140  10 180 
3,1 111  6,1 141  10,1 181 
3,2 112  6,2 142  10,2 182 
3,3 113  6,3 143  10,3 183 
3,4 114  6,4 144  10,4 184 
3,5 115  6,5 145  10,5 185 
3,6 116  6,6 146  10,6 186 
3,7 117  6,7 147  10,7 187 
3,8 118  6,8 148  10,8 188 
3,9 119  6,9 149  10,9 189 
   7 150  11 190 
   7,1 151  11,1 191 
   7,2 152  11,2 192 
   7,3 153  11,3 193 
   7,4 154  11,4 194 
   7,5 155  11,5 195 
   7,6 156  11,6 196 
   7,7 157  11,7 197 
   7,8 158  11,8 198 



   7,9 159  11,9 199 
      12 200 

 
Вступник допускається до участі у конкурсі, якщо оцінка за виконання завдань вступ-

ного випробування складає 100 балів і більше за 200-бальною шкалою оцінювання. 
Якщо результат складання вступного випробування вступника становить менше 100 

балів, то він не допускається до участі у конкурсному відборі. 
 

 
VІ. ПОЛІТИКА ДОБРОЧЕСНОСТІ 

Кожен абітурієнт під час складання фахового вступного випробування повинен до-
тримуватися моральних норм, правил етичної поведінки та принципів академічної доброчес-
ності, а саме: 

– самостійно виконувати завдання; 
– не принижувати будь-яким чином гідність інших абітурієнтів, учасників освітнього 
процесу, запобігати таким діям з боку інших осіб; 
– дотримуватися правил ділового етикету в поведінці та норм культури спілкування у 
комунікації з абітурієнтами, здобувачами вищої освіти, викладачами та співробітни-

ками НаУОА; 
– не використовувати телефон або ґаджети під час проведення фахового вступного ви-

пробування; 
– не використовувати службові або родинні зв'язки для отримання нечесної переваги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  


