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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Метою програми вступного випробування для вступників освітнього ступеня 

«бакалавр» зі спеціальності 081 «Право», освітньо-професійна програма «Право» є 

виявлення рівня знань вступників, що вже здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

«фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 081 «Право», а також можливості їх 

подальшого навчання за освітньою програмою підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 

«Право».  

На навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра приймаються особи, які 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «фаховий молодший бакалавр» 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 бакалаврату має поєднувати 

теоретичну і практичну підготовку, досконало володіти матеріалом відповідно до програм 

дисциплін підготовки фахового молодшого бакалавра; 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 бакалаврату спеціальності «Право» повинен володіти наступними 

компетентностями, знаннями та уміннями, визначеними ОПП підготовки фахового 

молодшого 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. 

− 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. 
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Форма проведення вступного випробування. Вступні випробування проводяться у 

письмовій формі або дистанційній формі через систему Прометей з обов’язковою 

персоніфікацією особи. На підготовку письмових відповідей надається дві академічні 

години, а на вирішення тестових завдань три академічних години Підготовка письмових 

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, або результатів тестових 

завдань вступного екзамен фахова атестаційна комісія виставляє оцінку, яка враховується 

при визначенні конкурсного балу, необхідного для вступу до бакалаврату. 

 

2. ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Вступні випробування проводяться у формі складання вступного екзамену, що 

включає відповіді на теоретичні запитання, які включені до білетів, або вирішення 

тестових завдань в дистанційній формі в системі Прометей з обов’язковою 

персоніфікацією особи. 

Кожний білет містить по 3 теоретичні питання. 

Зміст теоретичних питань охоплює матеріал дисциплін фахової підготовки фахівців, 

які передбачені програмою підготовки за ОПП «Право» «фаховий молодший бакалавр». 

У програму вступного випробування з метою діагностування знань і умінь вступників 

включено наступні навчальні дисципліни: 

− Теорія держави і права; 

− Конституційне право України; 

− Адміністративне право 

 

Нижче надано перелік теоретичних питань з дисциплін, включених до програми. 

Теорія держави і права 

1.Дати визначення: адміністративно-територіальний поділ, зовнішні функції держави, об’єкт 

науки теорія держави і права  

2. Дати визначення: військово-диктаторський режим, внутрішні функції держави, 

громадянство  

3. Дати визначення: гімн, монархія, феодальна держава  

4. Дати визначення: держава, суспільство, політична система  

5. Дати визначення: завдання держави, республіка, феодальна держава  

6. Дати визначення: звичай, публічна влада, метод науки.  

7. Дати визначення: історичний тип держави, громадянське суспільство, форма державного 

правління  

8. Дати визначення: монархія, типологія держави, громадянське суспільство  

9. Дати визначення: наука, суверенітет, цивілізація  

10.Дати визначення: нація, функція науки, демократія  

11.Перспективи створення в Україні правової держави 

12. Поняття і властивості функцій держави  

13.Поняття і ознаки правової держави 

14.Поняття і ознаки соціальної держави 

15.Поняття народовладдя та форми його здійснення 

16.Поняття норми права, її ознаки 

17.Поняття реалізації права та її форми 

18.Поняття та ознаки політичної влади 
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19.Поняття та ознаки права 

20.Поняття, ознаки і види соціальних норм 

 

Конституційне право України 

1.Верховна Рада України: статус, місце та її роль в системі органів державної влади 

2. Законодавчий процес у Верховній Раді України та його стадії 

3. Конституційно-правовий статус Уповноваженого ВРУ з прав людини 

4. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України. Умови та підстави дострокового 

припинення повноважень парламенту України. 

5. Конституційно-правовий статус народного депутата України. підстави дострокового 

припинення його повноважень 

6. Комітети Верховної Ради України: правова основа формування та діяльності. Функції 

комітетів 

7. Правові засади організації та роботи Верховної Ради України, її органів та посадових осіб. 

Порядок та процедура розгляду законопроектів у парламенті України 

8. Суб’єкти законодавчого процесу. Порядок прийняття закону та набрання ним чинності  

9. Порядок формування Верховної Ради України та її структура 

10.Права, обов’язки та гарантії діяльності народного депутата України 

11.Конституційні обов’язки громадян України 

12.Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини та громадянина в Україні 

13.Громадянські права та свободи людини і громадянина в Україні. Конституційні обов’язки 

громадян України 

14.Політичні права та свободи громадян України. Конституційні обов’язки громадян України 

15.Соціально-економічні права та свободи людини і громадянина в Україні. Конституційні 

обов’язки громадян в Україні 

16.Культурні права і свободи людини і громадян в Україні. Конституційні обов’язки 

громадян України 

17.Міжнародно-правові стандарти щодо прав і свобод людини і громадянина та регулювання 

цього питання в Україні 

18.Поняття конституційно-правового статусу людини і громадянина. Елементи структури 

конституційно-правового статусу  

19.Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні 

20. Судова влада в Україні: поняття, основні ознаки та функції 

 

 

Адміністративне право 

1. Публічна адміністрація: поняття та ознаки. 

2. Предмет адміністративного права. 

3. Види правових відносин, що належать до предмету адміністративного права 

4. Особливості методів правового регулювання адміністративного права. 

5. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями публічного права. 

6. Співвідношення адміністративного права з галузями приватного права. 

7. Поняття принципів адміністративного права та їх значення для належної організації та 

функціонування публічної адміністрації. 

Принципи публічної служби, їх правове закріплення. 

8. Посади публічної служби, їх класифікація. Відмінність посад державної служби від 

політичних посад. 

9. Поняття та види державних службовців і службовців місцевого самоврядування. 

10. Правовий статус публічного службовця, основні права і обов’язки. 

11. Умови та обмеження при вступі на порядок заміщення посад. 

12. Способи заміщення посад на публічній службі. 
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13. Конкурс на зайняття посад державної служби. Види конкурсних комісій і особливості 

його проведення. 

14. Ранги службовців і порядок їх присвоєння. Переведення державного службовця. 

16. Обмеження при проходженні публічної служби. 

17.Суб‘єкти розгляду скарги в адміністративному порядку . 

18. Подання скарги та його наслідки. 

19. Процедура розгляд адміністративної скарги. 

20. Рішення, що можуть бути прийняті в результаті розгляду скарги. 

 

Тестові завдання складаються з трьох блоків, до яких включені наступні навчальні 

дисципліни: 

− Теорія держави і права; 

− Конституційне право України; 

− Адміністративне право 

 

Тестові завдання для дистанційної форми проведення вступного випробування 

Теорія держави і права 

 

Вкажіть явище, визначення якого можна сформулювати таким чином: “Сутність і 

найбільш загальні закономірності виникнення, розвитку, функціонування правових і 

державних явищ і процесів, а також головні, вихідні для всієї юридичної науки 

поняття”. Це є дефініцією? 

предмета загальної теорії держави і права 

об’єкта загальної теорії держави і права 

науки загальної теорії держави і права 

навчальної дисципліни загальної теорії держави і права 

Чим є спосіб пізнання, формулювання наукових гіпотез, перевірки доказовості 

висновків за допомогою різних конкретних засобів та прийомів? 

тактикою дослідження 

методом дослідження 

прийомом дослідження 

методологією дослідження 

Теорія держави і права виступає узагальнюючою наукою щодо інших юридичних наук, 

тому що? 

вона вивчає юридичні явища, які належать до предметів інших юридичних наук 

до складу загальної теорії держави і права входять не тільки знання, накопичені цією 

наукою, а й в узагальненому вигляді наукові здобутки інших юридичних наук 

її висновки є спільними як для державної, так і для правової дійсності 

вона використовує поняття, розроблені іншими юридичними науками 

Вкажіть, що відповідає пізньому етапу розвитку первісного суспільства 

Праобщина 

родова община 

протоселянська община 

патріархальна община  

Яке з наведених тверджень щодо співвідношення методики і методології теорії держави 

і права, на Вашу думку, є правильним? 

ці явища є тотожними 

методологія є різновидом методики 

методика не входить до структури методології, оскільки може застосовуватися в будь-якій 

(не обов’язково науковій) діяльності 

методика – це кінцевий етап реалізації методології науки 
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Вкажіть, яким чином співвідносяться поняття “об’єкт” і “предмет” дослідження 

це тотожні поняття 

поняття “об’єкт” дослідження є ширшим ніж поняття “предмет” 

поняття “предмет” дослідження є ширшим за поняття “об’єкт” 

це самостійні поняття, не перебувають у зв’язку між собою  

Метод дослідження держави і права за допомогою опитувань, анкетувань, 

ознайомлення з судовою практикою, документами, статистичними даними має назву? 

системно-структурний 

математичний 

кібернетичний 

конкретно-соціологічний.  

Зазначте, яке твердження з наведених нижче є коректним? 

теорія держави і права у поєднанні з енциклопедією права стала підґрунтям для виникнення 

філософії права 

енциклопедія права поєднала висновки філософії права і теорії держави і права 

філософія права і енциклопедія права виникли у процесі відокремлення від теорії держави і 

права у ХХ столітті 

теорія держави і права поєднала позитивні риси енциклопедії права і філософії права 

Визначте, які періоди розвитку первісного суспільства вирізняють залежно від способів 

господарювання? 

періоди збиральної (присвоювальної) і виробничої економіки 

періоди становлення, зрілості і розкладання 

періоди праобщини, родової общини і протоселянської общини 

періоди докласового і класового суспільства 

Яке з наведених тверджень найбільш коректно характеризує науковий статус філософії 

права?  

це окрема наука, яка має свій власний предмет дослідження 

це складова філософії, присвячена вивченню державно-правових явищ 

це “спільна територія”, складова як філософської, так і юридичної науки, яка має 

міждисциплінарний характер  

це складова теорії держави і права, яка вивчає найбільш загальні питання державно-правової 

дійсності 

Функція теорії держави і права, яка полягає у встановленні закономірностей розвитку і 

функціонування держави і права, має назву? 

інтеграційна 

методологічна 

евристична 

пізнавальна.  

Вкажіть філософський підхід до дослідження держави і права, побудований на уявленні 

про право як систему що саморозвивається, має нерівноважний, слабко 

детермінований характер, поведінку якої важко передбачити? 

діалектика 

синергетика 

феноменологія 

герменевтика  

Наука, предметом дослідження якої є суспільство як цілісна система, його окремі 

структури та інститути, різні соціальні групи та стосунки між ними, закономірності 

індивідуальної і групової поведінки, а також соціальні процеси, що відбуваються у 

суспільстві, має назву? 

соціологія 

соціальна філософія 

теорія держави і права 
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політологія  

Вкажіть прізвище вченого – представника аналітичної думки, з ім’ям якого 

пов’язується виникнення загальної теорії права? 

Дж. Локк 

Г. Гроцій 

Дж. Остин 

І. Кант 

Визначте співвідношення загальної теорії держави і права та юридичної науки 

це тотожні явища 

юридична наука є складовою загальної теорії держави і права 

це самостійні суспільні науки 

загальна теорія держави і права входить до системи юридичних наук 

Яка з названих ознак не притаманна спеціалізованим нормам права?  

підтримуються загрозою застосування державного примусу 

мають загальний характер 

класифікуються на відправні, системозберігаючі та системоспрощуючі 

закріплюють модель належної чи можливої поведінки 

Якому поняттю відповідає наведене визначення “офіційний письмовий документ, 

прийнятий уповноваженими суб’єктами нормотворчості у визначених законом порядку 

і формі, який містить норму права”?  

нормативно-правовий акт 

інтерпретаційний акт 

юридичний акт 

правозастосовний акт 

Оберіть визначення, яке найбільше відповідає поняттю системи права 

сукупність або сума елементів, які мають певні властивості 

явище, яке обумовлене економічним або соціальним чинником та визначає особливості типу 

держави 

сукупність чинних принципів і норм права, якій притаманні єдність, узгодженість, 

диференціація і згрупованість норм у відносно самостійні структурні утворення (інститути, 

галузі, підгалузі права) 

система чинних, взаємодіючих нормативно-правових актів 

Вкажіть, який засіб нормотворчої техніки придає змісту нормативно-правового акта 

логічної стрункості, зумовлює послідовність його викладу, визначає зв’язок між 

нормами права, сприяє повному, чіткому врегулюванню тих чи інших суспільних 

відносин (або їх елементів)? 

фікції 

презумпції 

диспозиції 

конструкції 

Оберіть визначення, яке максимально точно передає зміст поняття “колізії в 

законодавстві” 

це відсутність норми права, яка регулювала б суспільні відносини, що можуть та повинні 

бути впорядковані правом 

суперечності всередині правової системи, які мають суб’єктивну природу і зазвичай 

виникають внаслідок інтелектуальних помилок суб’єктів права, порушень правил юридичної 

техніки 

різновид юридичних колізій, що виникає за наявності розбіжності (зокрема суперечності) 

між нормами права, які закріплені в законодавстві та регулюють одні фактичні відносини 

деформації логіко-структурної побудови і розвитку системи права і його елементів 
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Конституційне право України 

Кому належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні?  

виключно Президентові України 

виключно народові  

виключно Конституційному Суду України  

виключно Конституційній асамблеї 

В який спосіб народ може здійснювати владу в Українській державі?  

тільки безпосередньо  

виключно через органи державної влади 

виключно через органи державної влади та органи місцевого самоврядування  

безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування 

Яким є головний обов'язок держави відповідно до Конституції України?  

боротьба зі злочинністю в усіх її проявах та видах  

побудова дійового та ефективного громадянського суспільства  

утвердження і забезпечення прав і свобод людини  

інтеграція Української держави в європейський правовий простір та вступ до Європейського 

Союзу 

Які питання вирішує Конституційний Суд України?  

про відповідність актів застосування права Конституції України і приймає рішення про 

усунення правових колізій в актах українського законодавства  

про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне 

тлумачення Конституції України та законів України  

про відповідність законам України інших актів законодавства України і скасовує їх в разі 

невідповідності 

про відповідність актів органів місцевого самоврядування Конституції України та законам 

України і скасовує їх в разі невідповідності 

Хто, відповідно до Конституції України, здійснює від імені народу право власника на 

землю, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в 

межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної 

(морської) економічної зони?  

органи державної влади України в особі обласних та районних державних адміністрацій в 

межах, визначених законами України.  

органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією.  

органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених 

Конституцією  

Кабінет Міністрів України в межах, визначених Конституцією та законами України 

Відповідно до Конституції України який рівень життя повинні забезпечити пенсії і інші 

види соціальних виплат та допомоги?  

не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом  

не нижчий від мінімальної заробітної плати  

не нижчий від середньої заробітної плати в Україні  

не нижчий від середньої заробітної плати в регіоні України 

На кого покладається конституційний обов'язок неухильно додержуватися Конституції 

України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших 

людей? 

на громадян України  

на іноземних громадян  

на всіх осіб, що перебувають в Україні на законних підставах  

на всіх осіб, що перебувають в Україні 

Якими нормативно-правовими актами України визначається порядок застосування 

мов в Україні?  

виключно законами України  
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Указами Президента України  

Постановами Кабінету Міністрів України  

рішеннями місцевих державних адміністрацій 

Які нормативно-правові акти видає Президент України на основі та на виконання 

Конституції і законів України?  

накази і укази  

закони і постанови  

укази і розпорядження  

накази і постанови 

Ким і в якому порядку призначається на посаду Прем'єр-міністр України? 

Президентом України за поданням Голови Верховної Ради України  

Президентом України за згоди Верховної Ради України  

Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України  

Верховною Радою України за поданням Президента України 

Які нормативно-правові акти видає Кабінет Міністрів України в межах своєї 

компетенції?  

закони і розпорядження  

постанови і розпорядження  

постанови і укази  

постанови і накази 

Який орган відповідно до Конституції України здійснює нагляд за додержанням законів 

при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні 

інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян?  

Міністерство внутрішніх справ України  

Міністерство юстиції України  

Прокуратура України  

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

Хто є носієм суверінетету і єдиним джером влади в Україні? 

Верховна Рада України 

Президент України 

народ 

територіальні громади 

Що є основним національним багатством, що перебуває під осоливою охороною 

держави? 

надра землі, атмосферне повітря, води та інші природні ресурси 

природні ресурси континентального шельфу 

земля 

права та свободи людини 

На кого покладається забезпечення державної безпеки і захист державного кордону 

України? 

виключно на правоохоронні органи держави 

відповідні військові формування та правоохоронні органи держави 

Збройні сили України 

Службу безпеки України 

Чи мають зворотню дію у часі закони та інші нормативно-правові акти? 

не мають зворотної дії, окрім випадків коли вони лише пом’якшують відповідальність особи 

не мають зворотної дії, крім випадків коли вони пом’якшують або скасовують 

відповідальність особи 

мають зворотну дію в умовах надзвичайного або воєнного стану 

не мають зворотньої дії 

Які акти мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом? 
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всі правові акти органів влади 

всі підзаконні нормативно-правові акти  

розпорядчі акти органів державного управління, що визначають права і обов’язки громадян 

закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян 

Що гарантується Україною своїм громадян, які перебувають за її межами? 

піклування 

захист 

соціальна і матеріальна допомога 

піклування і захист 

На підставі чого може бути заборона страйку? 

постанови Кабінету міністрів України 

рішення органу місцевого самоврядування 

закону 

наказу керівника підприємства, установи, організації 

На який строк суддя обіймає посаду? 

на 5 років, з правом продовження строку 

безстроково 

на строк, визначений Вищою радою правосуддя 

на строк до 60 років 

 

Адміністративне право 

 

Хто можуть бути засновниками благодійних організацій? 

органи державної влади 

дієздатні фізичні та юридичні особи 

органи місцевого самоврядування 

юридичні особи публічного права 

 

На якому етапі провадження в суді першої інстанції сторони можуть урегулювати спір 

за участю судді? 

відкриття розгляду справи по суті 

підготовче провадження 

ухвалення судом рішення 

відкриття провадження у справі 

Яке із зазначених процесуальних прав може бути реалізовано тільки до початку 

розгляду справи по суті? 

права відповідача визнати позов 

право позивача відмовитися від позову 

право сторін досягнути примирення 

право сторін урегулювати спір за участю судді 

У якому із зазначених випадків адміністративний акт є нікчемним? 

не обґрунтовано підстави видання акта 

невчасно доведено зміст акта до відома адресата 

не забезпечено право особи на участь у процесі 

не дотримано вимоги щодо письмової форми акта, якщо відповідно до закону може бути 

видано лише у формі документа 

Яку з ознак адміністративних послуг не зазначено в Законі України «Про 

адміністративні послуги»?  

надається за заявою фізичної або юридичної особи 

результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг 

спрямована на набуття, зміну чи припинення прав або обов’язків суб’єкта звернення 

є діяльністю публічної адміністрації, здійснюваної в межах її повноважень 
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Водій, рухаючись заднім ходом на автомобілі, не переконався, що це буде безпечно 

здійснив наїзд на припаркований мотоцикл, що призвело до механічного пошкодження 

транспортних засобів. Визначте форму вини такого адміністративного 

правопорушення? 

прямий умисел 

недбалість 

самовпевненість 

непрямий умисел  

Які з перерахованих процедур відносяться до адміністративно-юрисдикційних? 

заохочувальні 

реєстраційні 

контрольно-наглядові 

адміністративного оскарження 

Яка з перерахованих ознак є характерною для нормативного акту публічної 

адміністрації? 

є джерелом права 

є актом правозастосування 

персоніфікованість 

розрахований на одноразове застосування 

У чому полягає зміст диспозитивності в адміністративному судочинстві? 

кожна особа, яка звернулася за судовим захистом розпоряджається своїми вимогами на 

власний розсуд 

сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх 

дослідження та доведення перед судом їх переконливості 

суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з’ясування всіх обставин у справі, у 

тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи 

суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для 

встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства 

Який з перелічених видів дисциплінарних стягнень може застосовуватися до 

державних службовців? 

зауваження 

сувора догана 

штраф 

затримання до одного року в присвоєнні чергового рангу 

Позивач звернувся до суду з позовом про встановлення наявності (відсутності) 

компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень. Хто може бути позивачем в 

даній ситуації? 

фізична особа 

суб’єкт владних повноважень 

будь-яка приватна особа 

будь-яка особа, яка володіє адміністративно-процесуальною дієздатністю 

М. відмовився від права на звернення до адміністративного суду. Якою вважається 

така відмова за Кодексом адміністративного судочинства України? 

фіктивною 

недійсною 

неприпустимою 

нікчемною 

Який із вказаних є критерієм поділу права кожної держави на окремі галузі? 

суб’єкти галузі права  

метод правового регулювання 

предмет правового регулювання 

предмет правового регулювання і метод правового регулювання 
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Яке регулювання формує метод субординації? 

імперативне  

диспозитивне  

децентралізоване  

цивільно-правове 

На які види із вказаних поділяються принципи адміністративного права?  

матеріальні та процесуальні  

домінуючі та недомінуючі 

недомінуючі 

правильної відповіді немає 

Який із вказаних є інститутом особливої частини адміністративного права?  

інститут  управління в економічній сфері 

інститут джерел адміністративного права  

інститут суб'єктів адміністративного права  

  інститут адміністративно-правових відносин 

 Що з переліченого належить до сфери впливу адміністративного права? 

правила дорожнього руху 

правила внутрішнього розпорядку інституту 

правила радіаційної безпеки  

правильним є все наведене 

Які правові відносини входять до предмету адміністративного права? 

щодо укладення та виконання господарських договорів 

щодо спільного користування земельною ділянкою 

щодо реєстрації транспортного засобу 

щодо вирішення господарських спорів 

Яке із зазначених тверджень буде цілком правильним? 

адміністративному праву притаманний диспозитивний метод правового регулювання 

в адміністративному праві поєднується імперативний та диспозитивний  методи правового 

регулювання 

адміністративному праву більш притаманний імперативний метод правового регулювання 

в адміністративному праві провідну роль відіграє диспозитивний метод правового 

регулювання 

Як впливають на адміністративну відповідальність особи закони, які пом’якшують або 

скасовують адміністративну відповідальність?  

мають зворотну силу  

не мають зворотну силу  

мають зворотну силу у виключних випадках 

мають зворотну силу до виключних суб’єктів 

 

3. 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 
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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. 

 

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 
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