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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Метою програми вступного випробування для вступників освітнього 

ступеня «магістр» зі спеціальності 081 «Право», освітньо-професійна програма 

«Право»  є виявлення рівня знань вступників, що вже здобули освітньо-

кваліфікаційний рівень  «спеціаліст» за спеціальністю 081 «Право», а також 

можливості їх подальшого навчання за освітньою програмою підготовки 

магістрів зі спеціальності 081 «Право».  

На навчання для здобуття освітнього ступеня магістра приймаються 

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за 

спеціальністю 081 «Право» та іншими спеціальностями, мають здібності до 

оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі права. 

Вимоги до рівня знань і умінь вступників. Вступник до магістратури 

має поєднувати теоретичну і практичну підготовку, досконало володіти 

матеріалом відповідно до програм дисциплін підготовки бакалавра 

(спеціаліста); постійно поповнювати свої знання, розширювати світогляд, 

підвищувати рівень своєї культури, вміти на практиці використовувати 

принципи наукової організації навчання і праці.  

До вступника пред‘являються такі вимоги: висока працездатність, 

активність до сприйняття інформації, висока ступінь концентрації уваги, 

здатність до алгоритмізації дій, аналітичність мислення, дослідницька здібність, 

комунікабельність тощо.  

Вступник до магістратури спеціальності «Право» повинен володіти 

наступними компетентностями, знаннями та уміннями, визначеними ОПП 

підготовки бакалавра:  

− здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і 

синтезу. 

− здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та 

окремих нестандартних ситуаціях. 

− уміння планувати і організовувати свою професійну діяльність. 

− знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, природи 

етичних стандартів та здатність діяти на їх основі. 

− здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, добре 

володіти правничою термінологією. 

− здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово, у тому 

числі у професійній сфері. 

− навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних джерел, 

оцінка її достовірності, використання сучасних інформаційних технологій і 

баз даних. 

− здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати 

та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати 

участь в аргументованій професійній дискусії. 

− здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
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− здатність бути критичним і самокритичним, визнавати та виправляти 

власні помилки. 

− вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, 

дисциплінованість, пунктуальність та відповідальність, а також працювати 

у команді колег за фахом. 

− здатність приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати 

інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з 

протилежними інтересами. 

− цінування та повага різноманітності і мультикультурності. 

− прагнення до збереження навколишнього середовища. 

− здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 

Умови участі у вступному випробуванні. До вступного випробування 

допускаються особи, що подали до приймальної комісії заяву на вступ та всі 

необхідні документи у визначеному правилами прийому порядку та були 

допущенні до конкурсного відбору до складання вступного випробування. 

Форма проведення вступного випробування. Вступні випробування 

проводяться у письмовій формі. На підготовку письмових відповідей надається 

дві академічні години. Підготовка відповідей проходить в академічній аудиторії 

в присутності членів фахової атестаційної комісії. 

Письмові відповіді повинні бути акуратно і розбірливо написаними 

ручкою на спеціально проштемпельованих аркушах формату А4, виданих 

безпосередньо на початку випробувань.  

За результатами перевірки відповідей на питання білетів вступного іспиту 

фахова атестаційна комісія виставляє оцінку, яка враховується при визначенні 

конкурсного балу, необхідного для вступу до магістратури. 
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2. ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Вступні випробування проводяться у формі складання вступного іспиту, 

що включає відповіді на теоретичні запитання, які включені до білетів.  

Кожний білет містить по 3 теоретичні питання. 

Зміст теоретичних питань охоплює зміст дисциплін фахової підготовки 

фахівців, які передбачені програмою підготовки за ОПП «Право» ОКР 

«молодший спеціаліст». 

У програму вступного випробування з метою діагностування знань і 

умінь вступників включено наступні навчальні дисципліни: 

− Теорія держави і права; 

− Цивільне та сімейне право; 

− Адміністративне право; 

− Цивільний процес; 

− Кримінальне право. 

 

Нижче надано перелік теоретичних питань з дисциплін, включених до 

програми. 

Теорія держави і права 

1. Поняття та ознаки держави. 

2. Поняття функцій держави та їх класифікація. 

3. Поняття, ознаки правової держави. 

4. Поняття і ознаки права. 

5. Норми права: поняття, види. 

6. Логічна структура норми права. 

7. Нормативно-правові акти: поняття та види. 

8. Дія нормативних актів у часі, просторі та за колом осіб. 

9. Основні галузі права України, їх загальна характеристика. 

10. Юридична відповідальність: поняття, види. 

 

Цивільне та сімейне право 

1. Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних 

громад у цивільних відносинах. 

2. Ієрархічна структура цивільного законодавства. 

3. Поняття права власності. Право власності в об'єктивному та суб'єктивному 

розумінні. 

4. Загальна характеристика та види договорів щодо розпорядження майновими 

правами інтелектуальної власності. 

5. Правова характеристика зобов’язань, що виникають внаслідок набуття або 

збереження майна без достатньої правової підстави. 

6. Особливості відшкодування шкоди, завданої малолітньою, неповнолітньою, 

недієздатною особою чи кількома із цих осіб. 
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7. Загальна характеристика транспортних договорів. Особливості цивільно-

правового регулювання. 

8. Загальна характеристика та особливості договорів найму (оренди) будівлі або 

іншої капітальної споруди, транспортного засобу, земельної ділянки 

9. Громадяни як суб'єкти права власності. Право власності юридичних осіб. 

10. Право  користування  чужим  майном (сервітут, суперфіцій, емфітевзис). 

 

Цивільний процес 

1. Міжнародні договори і угоди як джерела цивільного процесуального права. 

2. Взаємозв'язок принципів цивільного процесуального права. 

3. Вплив предмету доказування на обсяг судових доказів по цивільних справах. 

4. Апеляційна скарга: її форма і зміст, порядок подання. 

5. Особливості процесуального засобу порушення справ окремого провадження. 

6. Особливості процесуальної форми підготовки цивільної справи до судового 

розгляду. 

7. Сутність і характеристика підстав щодо скасування судових рішень судом 

касаційної інстанції. 

8. Показання свідків як процесуальний засіб. Процесуальний порядок отримання і 

дослідження показань свідків. Імунітет свідків. 

9. Регламентація ЦПК процедури надіслання боржником копії судового наказу та 

його скасування. 

10. Поняття позову як процесуального засобу права в теорії науки цивільного 

процесуального права. 

 

Адміністративне право 

1. Види адміністративних правовідносин. 

2. Органи влади в Україні та їх характеристика. 

3. Права та обов’язки державних службовців в Україні. 

4. Система та види адміністративних стягнень. 

5. Поняття юридичного акту управління. 

6.  Поняття і ознаки державної служби в Україні. 

7.  Місцеве самоврядування в Україні. 
8. Поняття та основні риси адміністративної відповідальності.  

9. Поняття та склад адміністративного правопорушення.  

10. Законність і дисципліна: питання забезпечення.  

 

 

Кримінальне право 

1. Загальна характеристика Кримінального кодексу України та відносин, які 

ним регулюються.  

2. Чинність законодавства про кримінальну відповідальність в часі, просторі і 

по колу осіб.  

3. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів.  
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4. Поняття складу злочину. Елементи та ознаки складу злочину.  

5. Поняття, форми та види вини.  

6. Поняття, зміст та види стадій вчинення злочину.  

7. Множинність злочинів та її форми.  

8. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. 

9. Призначення покарання за сукупністю злочинів і за сукупністю вироків. 

10. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків 

давності виконання обвинувального вироку.  
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3. ЗМІСТ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ 

ВСТУПНИКІВ, ЯКІ ЗДОБУЛИ ОКР «БАКАЛАВР» ЗА 

НЕСПОРІДНЕНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 

Метою проведення додаткового вступного випробування є забезпечення 

конкурсних засад при зарахуванні в СУЕМ на навчання для здобуття освітнього 

ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право» вступників неспоріднених 

спеціальностей, шляхом виявлення рівня підготовленості вступників за 

дисциплінами загальної підготовки.  

У програму додаткового вступного випробування з метою діагностування знань 

і умінь вступників включено питання з навчальних дисциплін: 

− Теорія держави і права; 

− Цивільне та сімейне право; 

− Адміністративне право; 

− Цивільний процес; 

− Кримінальне право. 

 

Теорія держави і права 

1. Поняття та ознаки держави. 

2. Поняття функцій держави та їх класифікація. 

3. Поняття, ознаки правової держави. 

4. Поняття і ознаки права. 

5. Норми права: поняття, види. 

6. Логічна структура норми права. 

7. Нормативно-правові акти: поняття та види. 

8. Дія нормативних актів у часі, просторі та за колом осіб. 

9. Основні галузі права України, їх загальна характеристика. 

10. Юридична відповідальність: поняття, види. 

 

Цивільне та сімейне право 

1. Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, 

територіальних громад у цивільних відносинах. 

2. Ієрархічна структура цивільного законодавства. 

3. Поняття права власності. Право власності в об'єктивному та суб'єктивному 

розумінні. 

4. Загальна характеристика та види договорів щодо розпорядження 

майновими правами інтелектуальної власності. 

5. Правова характеристика зобов’язань, що виникають внаслідок набуття або 

збереження майна без достатньої правової підстави. 

6. Особливості відшкодування шкоди, завданої малолітньою, 

неповнолітньою, недієздатною особою чи кількома із цих осіб. 
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7. Загальна характеристика транспортних договорів. Особливості цивільно-

правового регулювання. 

8. Загальна характеристика та особливості договорів найму (оренди) будівлі 

або іншої капітальної споруди, транспортного засобу, земельної ділянки 

9. Громадяни як суб'єкти права власності. Право власності юридичних осіб. 

10. Право  користування  чужим  майном (сервітут, суперфіцій, емфітевзис). 

 

Цивільний процес 

1. Міжнародні договори і угоди як джерела цивільного процесуального 

права. 

2. Взаємозв'язок принципів цивільного процесуального права. 

3. Вплив предмету доказування на обсяг судових доказів по цивільних 

справах. 

4. Апеляційна скарга: її форма і зміст, порядок подання. 

5. Особливості процесуального засобу порушення справ окремого 

провадження. 

6. Особливості процесуальної форми підготовки цивільної справи до 

судового розгляду. 

7. Сутність і характеристика підстав щодо скасування судових рішень 

судом касаційної інстанції. 

8. Показання свідків як процесуальний засіб. Процесуальний порядок 

отримання і дослідження показань свідків. Імунітет свідків. 

9. Регламентація ЦПК процедури надіслання боржником копії судового 

наказу та його скасування. 

10. Поняття позову як процесуального засобу права в теорії науки цивільного 

процесуального права. 

 

Адміністративне право 

1. Види адміністративних правовідносин. 

2. Органи влади в Україні та їх характеристика. 

3. Права та обов’язки державних службовців в Україні. 

4. Система та види адміністративних стягнень. 

5. Поняття юридичного акту управління. 

6.  Поняття і ознаки державної служби в Україні. 

7.  Місцеве самоврядування в Україні. 

8. Поняття та основні риси адміністративної відповідальності.  

9. Поняття та склад адміністративного правопорушення.  

10. Законність і дисципліна: питання забезпечення.  

 

 

Кримінальне право 
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1. Загальна характеристика Кримінального кодексу України та відносин, які 

ним регулюються.  

2. Чинність законодавства про кримінальну відповідальність в часі, просторі 

і по колу осіб.  

3. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів.  

4. Поняття складу злочину. Елементи та ознаки складу злочину.  

5. Поняття, форми та види вини.  

6. Поняття, зміст та види стадій вчинення злочину.  

7. Множинність злочинів та її форми.  

8. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. 

9. Призначення покарання за сукупністю злочинів і за сукупністю вироків. 

10. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків 

давності виконання обвинувального вироку.  
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4. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

Відповідь вступника на кожне теоретичне питання оцінюється за 

встановленими критеріями. 

Критерії оцінки відповідей на  теоретичні запитання: 

Оцінка за 

національною шкалою 
Зміст критеріїв оцінки 

розширеною 
накопичу-

вальною 

відмінно 90 – 100% Вступник правильно, повно та аргументовано розкрив питання, 

продемонстрував вміння самостійно аналізувати теоретичний 

матеріал, володіє термінологією і викладає матеріал  логічно. 

дуже добре 82 – 89% Вступник достатньо повно розкрив суть питання, володіє 

термінологією, але назвав не всі риси, ознаки або види явища, 

процесу,  теорії, категорії, проблеми, не до кінця розкрив зміст 

понять, допустив деякі неточності, які були виправлені ним при 

відповідях на додаткові питання і не вплинули на правильне 

розуміння змісту питання. 

добре 74 – 81% Вступник у цілому розкрив суть питання, відповідає 

аргументовано і загалом правильно, володіє термінологією, але 

назвав не всі теорії, функції, риси явища, інститути, процеси, 

допустив декілька помилок, які не вплинули на правильне 

розуміння суті питання. 

задовільно 64 -73% Вступник не до кінця розкрив основний зміст питання, деякі 

суттєві риси, явища, поняття. Проблеми розкрив частково, 

допустив певні помилки та неточності, які свідчать про його не 

повне розуміння сутності питання, недостатньо володіє 

термінологією. 

достатньо 60 – 63% Вступник не до кінця розкрив зміст питання, не повністю 

визначив його істотні аспекти: риси, функції, види, форми тощо, 

допустив помилки принципового характеру, слабо володіє 

термінологією. 

незадовільно 35 – 59% Вступник не достатньо розкрив зміст питання, не вміє його 

аналізувати і не може послідовно і логічно викласти, допустив 

суттєві помилки, не володіє термінологією. 

неприйнятно 1 

- 34% 

Вступник не розкрив зміст питання, не зумів його 

проаналізувати і послідовно і логічно викласти, допустив хибні 

думки, не володіє термінологією.. 

 

З одержаної суми оцінок за відповіді на всі питання виводиться середній 

бал, який є підсумковою оцінкою за вступне випробування, і який враховується 

для рейтингування кандидатів і здійсненні конкурсного відбору осіб при 

прийомі на навчання. 
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Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою переводиться у національну 

шкалу відповідно до таблиці:  

Середній бал суми оцінок за 

відповіді на запитання 

Шкала 

ЄКТС 

Оцінка 

90-100 A відмінно   

82-89 B 
добре  

74-81 C 

64-73 D 
задовільно  

60-63  E 

35-59 FX незадовільно  

 1-34 F 

 

 



 13 

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Теорія держави і права: 

1. Абрамова А. И. Теория государства и права. — М.: ОАО "Издательский Дом 

"Городец", 2003. 

2. Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс. – М.: Юридическая 

литература, 2003. 

3. Андрусяк Т. Г. Історія політичних та правових вчень. — Л.: Видавничий центр 

ЛНУ ім.Івана Франка, 2001. 

4. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права / Фонд сприяння розвитку укр. правової 

думки та пропаганди державницьких традицій "Право для України". — Львів, 1997. 

5. Антонечко В.Г., Бабкін В.Д., Бабкіна О.В., Бобик В.М., Головатий М.Ф., 

Горбатенко В.П.Політологія: підручник / Ольга Володимирівна Бабкіна (ред.), Володимир 

Павлович Горбатенко (ред.). — 3-тє вид., перероб., доп. — К. : Академія, 2008. — 567c. 

6. Арановский К. В. Государственное право зарубежных стран: Учеб. пособие. — М.: 

ИД "Форум", 2000. 

7. Афанасьев В. С., Герасимов А. П., Гойман В. И., Гранат Н. Л. Общая теория права 

и государства: Учебник. — М.: Юристъ, 2001. 

8. Бабаев В. К. Теория права и государства в схемах и определениях. — М.: Юристъ, 

2003. 

9. Бабкіна О.В., Волинка К.Г. Теорія держави і права у схемах і визначеннях.- Н., 

2004. 

10. Бобровник С. В. Проблеми теорії держави і права. — К.: Вид-во Київського ун-ту 

права, 2004. 

11. Бостан Л. М., Бостан С. К. Історія держави і права зарубіжних країн. — К.: Центр 

навчальної літератури, 2004. 

12. Васильєв А. С., Борщевський І. В., Іванов В. В., Канзафарова І. С., Притченко Р. 

С., Труба В. І. Теорія права і держави: підручник. — Х. : Одіссей, 2007. — 447с. 

13. Ведєрніков Юрій Анатолійович, Папірна Алла Віталіївна. Теорія держави і права: 

навч. посібник. — К. : Знання, 2008. — 333с. 

Цивільне та сімейне право: 

1. Майданик Р.А. Цивільне право. Практикум. Навчальний посібник – Вид-во ЦУЛ, 

2008. – 624 с. 

2. Цивільне та сімейне право. Підручник // під ред. Харітонов Є.О – Вид-во ЦУЛ, 2009. 

– 968 с. 

3. Цивільно-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2-х т. / 

За заг. ред. С. Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2006. – Т.1. – 912 с. 

4. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузєцової. 

– 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Кн. 1. – 736 с. 

5. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузєцової. 

– 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Кн. 2. – 640 с. 

Адміністративне право: 

1. Стеценко С. Адміністративне право України: Навч. посібник. – К.: Атака, 2007. – 

624с. 

2. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т.- Т. 1: 

Загальна частина / Ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: Юрид. думка, 2005; 

3. Бахрах  Д. Н.  Административное  право  России. —  М.:  Норма, 2000. — 640 с. 
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4. Кампо В. М., Нижник Н. Р., Шльоер Б. П. Становлення нового адміністративного 

права України. — К.: Юрид. книга, 2000. — 60 с. 

5. Чиркин В. Е. Государственное управление: Элементарный курс. — М.: Юристъ, 

2002. — 320 с. 

6. Колпаков В. Адміністративна відповідальність іноземців: проблеми законодавчого 

регулювання // Юридична Україна. – 2003. - №12. – С. 10-18. 

Цивільний процес: 

6. Яворська О.С. Договірні зобов’язання про передачу майна у власність: цивільно-

правові аспекти: Монографія. -  Тернопіль: Підручники і посібники, 2009.- 384. 

7. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие 

положения.- М.: «Статут», 2011.- 847 с. 

8. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о 

передаче имущества.- М.: «Статут», 2011.- 780 с.  

9. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Договоры о 

выполнении работ и оказании услуг. - М.: «Статут», 2011.- 1055 с.  

10. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвертая. 

Договоры о перевозке, буксировке, транспортной експедиции и иных услугах в сфере 

странспорта. - М.: «Статут», 2011.- 910 с. 

11. Брагинский М.И. Витрянский В.В.Договорное право. Книга пятая. В двух 

томах. Том 1: Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные 

на создание коллективных образований.- М.: «Статут», 2011.- 736 с. 

Кримінальне право: 

1. Вереша Р.В.Кримінальне право України. Загальна частина.навч.пос.-2-ге вид.-

К.:ЦУЛ,2012.-320с. 

2. Сташис В. В. Кримінальне право: Загальна частина: Підручник \ Ю. В. Баулін, В. І. 

Борисов, Л. М. Кривоченко та ін.; За ред.. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 3-є вид., 

переробл. і доповн. – К.: Хрінком Інтер, 2007. – 496 с.; 

3. Матишевський П. С. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для 

студ. юрид. вузів і факультетів / За ред., П. П. Андрушка, С. Д. Шапченка. – К.: Хрінком 

Інтер, 1997. – 512 с. 

4. Омельчук О. М. Кримінальне право України: Навч. посібник / За ред.. – К.: Наук. 

думка, Прецедент, 2004. – С. 8–106. 

5. Горбачевський  В. Я. Кримінальне право України. Альбом схем: Навч. посібник / За 

заг. ред. В. Я. Горбачевського. — К.: Атіка, 2003. — 208 с. 

6. Бажанов М. І. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. 

юрид. спец. вищ. закладів освіти / За ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 

Київ—Харків: Юрінком Інтер—Пра-во, 2001. — 416 с. 

7. Андрушко П. П. Кваліфікація злочинів: поняття та види // Вісн. прокуратури. — 

2003. — № 12. — С. 48—55. 

8. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального 

кодексу України»: чинне законодавство з 19.11.2012р.: (ОФІЦ.ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА 

А.В., 2012. – 382 с. 

9. Кримінально-виконавчий кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. 

станом на 10.01.2013р.: (ОФІЦ.ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 104 с. 

10. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 

21.01.2013р.: (ОФІЦ.ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 216 с. 

 

 
 


