
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дана програма передбачає глибоке знання матеріалу про сучасний стан 

розвитку права та основні проблеми, що існують в цій галузі. 

Вступники до ад’юнктури на освітньо-наукову програму "Право" при 

складанні вступного іспиту зі спеціальності мають виявити знання предмета та 

об'єкту права як науково-дослідницької сфери, показати уміння комплексно 

аналізувати матеріал та розуміння системності як наукового підходу, що є 

принципово важливим в пізнанні сутності права. Повинні знати спеціальну 

літературу з обраної спеціальності, проблемні питання, а також практику 

застосування чинного законодавства з обраної спеціальності. 

 

ТЕОРІЯ ПРАВА. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА. ІСТОРІЯ ПРАВА 

1. Поняття доктрини права як наукової концепції. Розвиток доктрини 

природного права в ХVII-XVIII ст.  

Поняття, рівні та типи праворозуміння. Типологія природно-правових 

концепцій. Форми буття права. Концептуальні основи прав людини. Поняття та 

критерії справедливості як ціннісного виміру права. Юридична техніка та 

юридична лексика у правотворенні (нормотворенні). Проблеми визначення 

юридичної відповідальності. Теоретико-методологічні основи розподілу влад: 

(Д. Локк, Ш. Монтеск’є, сучасні теорії розподілу влад). Правомірна поведінка, її 

мотиви та види. Зловживання правом. Механізм тлумачення норм права в 

процесі здійснення правосуддя. 

Правове регулювання та правовий вплив: проблеми співвідношення. 

Поняття та види засобів правового впливу.  

Юридичний конфлікт в аспекті його соціальної природи. Правові шляхи 

подолання юридичних конфліктів. 

Правова доктрина як джерело та як форма права. Природне право як 

джерело та як форма права. 

Поняття, види та принципи правотворчості. Поняття, цілі і значення 

законодавчої техніки. 

Вчення Ф. фон Гаєка про право і свободу. Роль та призначення держави в 

американському неоконсерватизмі (В. Крістол, Р. Каган). 

Українська соціологія права ХІХ-ХХ ст.  Соціологія права як інтегральна 

юридична наука. 

Історичні витоки ідеї верховенства права. Доктрина верховенства права 

та споріднені доктрини. 

Вплив історичної школи права на формування предмету догми права.  

Поняття доктрини права як наукової концепції. Розвиток доктрини 

природного права в ХVII-XVIII ст.  

Поняття юридичної школи. Розвиток юридичної науки в середньовіччі. 

Межі державного втручання: об’єктивний та суб’єктивний аспекти. 

Поняття та елементи державної влади, співвідношення державної та політичної 

влади. 

2. Еволюція державно-політичного ладу європейських країн в 

рабовласницький та феодальний періоди. Еволюція державно-політичного ладу 

європейських країн в буржуазний та новітній періоди. Становлення світового 



конституціоналізму в 18-19 ст. Конституція П. Орлика як втілення української 

державницької ідеї. Ідеї державності періоду Української гетьманської держави.  

Особливості розвитку публічного та приватного права в романо-

германській правовій сім’ї Еволюція англійської правової системи та її сутнісна 

характеристика. Історія становлення та сутнісна характеристика правової 

системи США. Історія становлення та сутнісна характеристика скандинавської 

правової сім’ї як змішаної. Еволюція та сутнісна характеристика правової 

системи окремих країн як змішаних (Ізраїль, Шотландія, Канадська провінція 

Квебек, штат Луїзіана, США, латино-американські країни) Поняття та риси 

східної традиції права. 

Процес утворення та розвитку органів юстиції в державах Європи:  від 

античного до новітнього часу. Характеристика європейської юстиції ХХ ст. 

(історико-правовий аспект). Еволюція формування та розвитку римського права. 

Рецепція римського права в Західній та Східній Європі. 

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. ВИБОРЧЕ ПРАВО. 

1. Поняття та значення Конституції у сучасному суспільстві. 

Конституційні системи країн світу. Сучасний український конституціоналізм: 

проблеми теорії та практики. Конституційна реформа 

Загальні засади Конституції України.  Правова охорона Конституції. 

Конституційна відповідальність. Порядок внесення змін до Конституції України. 

Вищі органи держави. Конституційно-правовий статус Верховної ради 

України. Контрольні повноваження сучасних парламентів. Теоретичні проблеми 

конституційно-правового статусу Президента України. Конституційно-правовий 

статус Кабінету міністрів України. Конституційно-правовий статус органів 

виконавчої влади в Україні. Порядок формування та відповідальність уряду. 

Конституційно-правовий статус політичних партій та громадських 

об'єднань.  

Форми безпосередньої демократії за Конституцією України. 

Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні. Права 

та свободи людини та громадянина за Конституцією України. Обов‘язки людини 

та громадянина за Конституцією України. 

Правосуддя у Конституції України. Конституційні принципи судоустрою 

в Україні. Конституційно-правовий статус Вищої ради правосуддя. 

Конституційно-правовий статус прокуратури в Україні. 

Територіальний устрій України. Порядок організації та функціонування 

місцевого самоврядування в Україні. 

Конституційний механізм забезпечення правової охорони Конституції. 

Конституційний Суд України в системі забезпечення верховенства Конституції 

України та ефективної організації її правової охорони.  

Україна і Європейський Союз: перспективи співпраці. 

2. Поняття виборчого права. Принципи виборчого права України. 

Поняття виборчого процесу: загальна характеристика. 

 

 



АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС. 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. 

1. Управління як суспільне явище. Поняття, особливості та структура 

адміністративно-правової норми. Види адміністративно-правових норм. Поняття 

та основні риси адміністративно-правових відносин. Види адміністративно-

правових відносин. Адміністративно-правовий статус міністерств. 

Адміністративно-правовий статус центральних органів виконавчої влади. 

Поняття та види державної служби. Адміністративний договір. 

Адміністративно-правове регулювання в сфері економіки. Адміністративно-

правове регулювання в сфері підприємництва. Адміністративно-правове 

регулювання в сфері охорони здоров'я.  

2. Адміністративно-деліктне право в системі адміністративного права 

України. Поняття, принципи реалізації та елементи механізму попередження 

адміністративних правопорушень. Адміністративна відповідальність в системі 

адміністративно-деліктного права України. 

3. Сутність й зміст адміністративного процесу. Стадії адміністративного 

процесу: поняття, види характеристика. Поняття й класифікація учасників 

адміністративного процесу. Судові рішення в адміністративному процесі. Види 

оскарження й перегляду судових рішень. 

4. Право особи на інформацію та його захист за законодавством України. 

Особливості захисту інформаційних прав особи Європейським Судом з прав 

людини. Загрози інформаційної безпеки та їх правова кваліфікація. Поняття, 

види та структура правових режимів інформації з обмеженим доступом. 

Банківська таємниця в системі інформації з обмеженим доступом, її структура та 

особливості правового режиму. Правовий режим лікарської таємниці та 

особливості його правового забезпечення за законодавством України. Право на 

адвокатську таємницю та особливості забезпечення його реалізації за 

законодавством України. Інститут електронно-цифрового підпису в системі 

інформаційного права України. 

 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО. ПОДАТКОВЕ ПРАВО. 

БАНКІВСЬКЕ ПРАВО 

1. Предмет і метод фінансового права і їх особливості на сучасному етапі 

розвитку української держави. Співвідношення предмету і методів цивільного та 

фінансового права. Наука фінансового права і актуальні проблеми її розвитку. 

Правові обмеження щодо торговельних валютних операцій. Валютний контроль 

та відповідальність за порушення валютного законодавства. Фінансово-правова 

відповідальність як окремий вид юридичної відповідальності. Поняття та види 

фінансово-правових санкцій. Правові засади грошового обігу та грошової 

системи України. Правила ведення касових операцій. Проблеми поняття і 

системи правового регулювання фінансового контролю. Система фінансового 

контролю і його класифікація. Державне та місцеве кредитування за рахунок 

залучених коштів. Публічні фонди в складі фінансової системи України. 

2. Предмет, метод та джерела бюджетного права. Правові основи, зміст та 

принципи бюджетного процесу в Україні. Зовнішні державні бюджетні 



запозичення. Порівняльно-правова характеристика бюджетних цільових фондів 

та позабюджетних цільових фондів. Правові основи здійснення публічних 

видатків в Україні. Правові основи бюджетної класифікації видатків. 

3. Ідеї та погляди мислителів ХVI-XIX століть щодо податку та 

оподаткування. Поняття податку: сучасні погляди та розуміння. Позиції 

науковців щодо визначення поняття "джерела податкового права". Рішення 

Європейського Союзу з прав людини в системі джерел податкового права. 

Суб’єкти, наділені владними повноваженнями в сфері оподаткування. Правовий 

статус платника податків. Інструменти забезпечення погашення податкового 

боргу. Встановлення суми податкового зобов’язання та процедури її узгодження. 

Поняття прямих податків. Пряме оподаткування в Україні: етапи становлення. 

Правове регулювання податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки. Правове регулювання акцизного податку. Загальні положення про 

податок на додану вартість як непрямий податок. Елементи податку на додану 

вартість. Податкове право ЄС, основні поняття та джерела. Податкова система 

США.  

4. Банківське право і банківське законодавство Правовий статус 

Національного банку України. Правові засади грошово-кредитної політики. 

Правове регулювання банківського рахунку та порядок здійснення безготівкових 

розрахунків. 

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС.  

СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО.  

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.  

1. Поняття цивільного права і його місце в системі права. Метод та 

принципи цивільного права, механізм його впливу на суспільні відносини. 

Об'єкт і предмет у цивілістичних дослідженнях. 

Суб‘єкти цивільних прав. Правовий статус фізичної особи як суб‘єкта 

цивільного права. Правоздатність та дієздатність фізичної особи.  

Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Ознаки юридичної особи. 

Предмет та ознаки корпоративного права. Поняття корпорації як суб’єкта 

корпоративних відносин та її ознаки. Виникнення корпоративних прав (первинне 

набуття корпоративних прав). Загальна характеристика реалізації права на 

управління в товаристві з обмеженою відповідальністю. Порядок виплати 

дивідендів в акціонерному товаристві. Специфіка розв’язання корпоративних 

спорів. 

Цивільна правосуб'єктність держави. Участь держави і адміністративно-

державних утворень як суб'єктів цивільних правовідносин у майновому обороті. 

Об'єкти цивільних прав: поняття та види. Класифікація речей. Майно, 

гроші, цінні папери, результати творчої діяльності, роботи, послуги, особисті 

немайнові блага як об'єкти цивільних прав. 

Предмет і об'єкт регулювання особистих немайнових відносин. Проблема 

класифікації і систематизації особистих немайнових прав в цивілістичній науці. 

Загальна характеристика особистих немайнових прав,  що забезпечують 

природне  існування людини. 



Представництво у цивільному праві. Строки та терміни, позовна давність. 

Власність її форми і види в Україні. Право власності українського народу. 

Право спільної власності: поняття та підстави виникнення. Спільна часткова та 

спільна сумісна власність. Види обмежених речових прав. 

Поняття інтелектуальної власності. Об‘єкти інтелектуальної власності. 

Авторське право та суміжні права за законодавством України. Об‘єкти права 

промислової власності. 

Поняття та ознаки цивільно-правового зобов‘язання. Принципи 

виконання цивільно-правових зобов‘язань. Види способів забезпечення 

виконання зобов’язань. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. 

Права поручителя, який виконав зобов’язання, забезпечене порукою.  

Класифікація договірних зобов’язань. Співвідношення понять: 

"цивільно-правовий договір", "господарський договір", "комерційний договір", 

"підприємницький договір". Договір про надання медичних послуг: поняття, 

елементи, здійснення. Договори про передачу права власності на річ. Договори 

у сфері надання послуг. Договори у сфері розпорядження об‘єктами 

інтелектуальної власності. 

Співвідношення понять "деліктне зобов’язання" та "деліктна 

відповідальність". Презумпції, що діють у деліктних правовідносинах 

Співвідношення договірної та деліктної відповідальності у сфері медичної 

діяльності  

Право на житло. Способи реалізації права на житло. Поняття та види 

фінансово-кредитних механізмів у житловій сфері. 

Зміст суб’єктивного права на захист. Визнання цивільних прав як спосіб 

захисту цивільних прав. Захист прав та основоположних свобод Європейським 

судом з прав людини. Порядок звернення до Європейського суду з прав людини. 

Визначення компетенції міжнародного комерційного арбітражу. Процедура 

розгляду спорів в міжнародному комерційному арбітражі за законодавством 

України. 

Проблеми предмета регулювання спадкового права. Поняття та значення 

часу відкриття спадщини.  

2. Поняття цивільного процесуального права. Поняття цивільного 

судочинства. Стадії цивільного процесу. Суб'єкти цивільних процесуальних 

правовідносин. Поняття та види заходів процесуального примусу. Поняття і мета 

судового доказування. Поняття позову. Види позовів. Поняття і види рішень суду 

1-ої інстанції. Наказне провадження: поняття та особливості. Окреме 

провадження. Суть і значення апеляційного провадження. Суть і значення 

касаційного провадження. 

3. Суб'єкти сімейних юридичних відносин. Право на шлюб, умови його 

виникнення та реалізація в сучасних умовах. Порядок укладення шлюбу. 

Особисто-правові наслідки укладення шлюбу. Шлюбний контракт. Правовий 

режим майна подружжя. Спірні питання права спільної сумісної власності 

подружжя. Сімейні юридичні відносини між батьками та дітьми. Поняття опіки 

та піклування. Особливості правового регулювання шлюбно-сімейних відносин 

з іноземним елементом. Колізійні питання регулювання та встановлення опіки. 



4. Склад та природа норм міжнародного приватного права. Поняття та 

види іноземного елемента в відносинах цивільно-правового характеру. Загальні 

положення про джерела міжнародного приватного права. Поняття, структура та 

види колізійних норм. Поняття правового режиму та його види. Колізійні 

питання права власності. Колізійні питання договірних зобов'язань. Деліктні 

зобов'язання з іноземним елементом. Колізійне регулювання спадкування за 

законом та за заповітом. 

5. Інтелектуальна, творча діяльність та її місце у соціально-економічному 

розвитку суспільства. Національна система правової охорони інтелектуальної 

власності. Міжнародні та європейські стандарти у сфері інтелектуальної 

власності. Авторське право: об’єкти, суб’єкти, зміст. Гармонізація законодавства 

України про авторське право відповідно до законодавства ЄС. Суміжні права: 

об’єкти, суб’єкти, зміст. Колективне управління майновими правами авторів. 

Патентне право України. Охорона прав на винаходи, корисні моделі і промислові 

зразки. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і 

послуг. Розпорядження правами інтелектуальної власності. Трансфер технологій 

та комерціалізація результатів інтелектуальної, творчої діяльності. 

Інтелектуальна власність ВНЗ та наукових установ. Вебсайт як об’єкт цивільних 

прав. Захист прав інтелектуальної власності. Суб’єкти державної системи 

правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Порядок вирішення 

спорів за Єдиними правилами вирішення доменних спорів ICANN. 

 

ТРУДОВЕ ПРАВО. ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

1. Трудове право: складові самостійності галузі в системі права. Система 

трудових прав людини та механізм їх забезпечення. Механізм превентивної 

охорони та захисту трудових прав працівників. Право на колективні переговори  

і укладення колективних договорів: міжнародні стандарти та законодавство 

України. Правове регулювання нестандартних форм зайнятості працівників  в 

Україні. Особливості правового статусу керівника організації як працівника. 

Локальне нормативно-правове регулювання як регулятор трудових відносин: 

поняття, функції, принципи, суб'єкти. Види та умови законності локальних актів. 

Повноваження роботодавця: основні напрями реалізації. Проблеми безпеки 

праці в трудовому праві. Проблеми правового регулювання оплати праці. 

Припинення як самостійна стадія функціонування трудових правовідносин. 

Поняття трудового спору як правової конструкції. Колективні трудові спори. 

Індивідуальні трудові спори. Особливості санкцій в трудовому праві. 

Міжнародно-правова регламентація праці. 

2. Зміст та розвиток поняття "соціальна політика держави". Світові 

тенденції розвитку соціального захисту. Основні засади загальнообов’язкового 

державного соціального страхування: проблеми правового регулювання. 

Пенсійне страхування в Україні: теоретичні та практичні проблеми. Світовий 

досвід розвитку пенсійних систем. Міжнародно-правове регулювання 

пенсійного забезпечення. Правове регулювання соціального захисту інвалідів: 

загальна характеристика. Правова природа державної соціальної допомоги. 

Правове регулювання соціального захисту працівників з обмеженнями стану 



здоров’я та умовами підвищеного ризику для здоров’я. Соціальний захист 

військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, працівників 

соціальної сфери. 

 

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО. 

1. Загальна характеристика системи прав на землю та засад їх реалізації. 

Актуальні аспекти набуття прав на землю. Особливості правового режиму 

земель сільськогосподарського призначення. Особливості правового режиму 

земель житлової та громадської забудови. Особливості правового режиму 

земель, що підлягають особливій охороні. Особливості правового режиму земель 

спеціального призначення. Юридична природа аграрно-правових договорів. 

Загальна характеристика та класифікація земельних спорів. Вирішення 

земельних спорів з приводу володіння, користування та розпорядження 

земельними ділянками. Юридична природа земельного кадастру. Об’єкти 

державного земельного кадастру. Правове забезпечення реєстрації прав на 

землю у державах різних правових систем. Критерії прийнятності впливу на 

чужу земельну ділянку об’єктів АПК. Правове регулювання попередження 

викидів забруднювальних речовин у атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами в АПК. Особливості процедури оцінки впливу на довкілля 

2. Доктрини щодо формування і становлення права екологічної безпеки. 

Судова юрисдикція у системі юридичних гарантій захисту права громадян на 

екологічну безпеку. 

Еколого-правові пріоритети та форми співпраці України та ЄС в контексті 

Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. Структура та система екологічного 

законодавства Європейського Союзу: загальна характеристика. Науково-

теоретичні підходи до визначення поняття та змісту міжнародного екологічного 

права. Об’єкти міжнародного екологічного права та їх класифікація. 

Наукові та правові засади до поняття еколого-правової відповідальності, 

її форм і видів. Поняття й зміст компенсації шкоди за екологічним 

законодавством, правова характеристика методів (способів) обчислення та 

порядку компенсації екологічної шкоди. Соціально-економічні, політичні, 

міжнародні, правові передумови формування і розвитку особливих систем 

відповідальності за ядерну шкоду. Законодавство України про відшкодування 

ядерної шкоди та її фінансове забезпечення. 

Особливості нормативно-правового регулювання дозвільної системи у 

сфері екології. Напрями удосконалення нормативно-правового регулювання 

дозвільної системи в сфері екології з огляду на міжнародно-правові зобов’язання 

України відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС. 

Науково-теоретичні та законодавчі підходи до розуміння екологічного 

контролю. Правове забезпечення здійснення екологічного контролю в Україні. 

Правове регулювання охорона навколишнього природного середовища у 

сфері енергетики. Правове забезпечення екологічної безпеки в 

електроенергетиці. 

 

 



НОТАРІАТ. АДВОКАТУРА. ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ. 

1. Поняття та принципи реалізації сімейних правовідносин шляхом 

здійснення нотаріальної діяльності. Поняття та принципи реалізації спадкових 

правовідносин шляхом здійснення нотаріальної діяльності. Поняття та принципи 

реалізації земельних правовідносин шляхом здійснення нотаріальної діяльності. 

Нотаріальні документи та їх правова природа. Загальні правила складання 

нотаріальних процесуальних документів. Загальні правила вчинення 

нотаріальних дій у нотаріальних провадженнях щодо посвідчення та засвідчення 

безспірних фактів. Відмова у вчиненні нотаріальної дії щодо посвідчення та 

засвідчення безспірних фактів. Загальні положення про забезпечення виконання 

зобов’язань в нотаріальній практиці. Протест векселя як міжгалузевий правовий 

інститут: поняття протесту векселя, проблеми правового регулювання 

правовідносин при вчиненні протесту векселя в Україні. 

2. Етичні засади регулювання адвокатської діяльності. Система етичних 

принципів адвокатської діяльності. Особливості застосування практики 

Європейського суду з прав людини при здійсненні представництва у цивільних 

справах. Практика Європейського суду з прав людини: правові основи її 

застосування адвокатом у кримінальному судочинстві. Правові засади захисту 

прав людини та основоположних свобод у Європейському суді з прав людини. 

Правовий статус адвоката у Європейському Суді з прав людини. Процесуальні 

особливості участі адвоката в цивільному процесі. 

3. Теоретичні основи виконавчого процесу, його понятійний апарат, 

функції та складові. Особливості виконання рішень судів в немайнових спорах: 

добровільний, примусовий (на підставі виконавчого листа). Звернення стягнення 

на майно боржника як захід примусового виконання рішення. Права та обов’язки 

сторін у провадженні по зверненню стягнення на майно боржника. Методичні 

аспекти залучення до проведення виконавчих дій у провадженні щодо звернення 

стягнення на майно боржника окремих учасників виконавчого провадження. 

Документи виконавчого провадження: поняття, ознаки та класифікація. Загальна 

характеристика процесуальних документів, які складаються у зв’язку із вжиттям 

заходів примусового виконання рішення. Поняття та правова природа 

виконавчого документа як підстави для відкриття виконавчого провадження. 

Особливості здійснення примусового виконання рішень різних юрисдикцій та 

Європейського суду з прав людини. 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНОЛОГІЯ 

1. Сучасна кримінально-правова політика в Україні. Гармонізація 

кримінального законодавства України із кримінальним законодавством 

Європейського Союзу та іншим регіональним законодавством. Механізм 

кримінально-правового регулювання: поняття, загальна характеристика. 

Система принципів кримінального права України. Поняття злочину за КК 

України. Ознаки злочину, їх загальна характеристика. Злочини та інші 

правопорушення: співвідношення, спільні ознаки, відмінності. Різні значення 

терміну "склад злочину": склад злочину як специфічна юридична конструкція в 

кримінальному праві (юридичний склад злочину); склад злочину як системне 



поєднання юридичних фактів (фактичний склад злочину); склад злочину як 

елемент правосвідомості і категорія науки кримінального права. Поняття об'єкту 

злочину. Поняття об'єктивної сторони складу злочину. Поняття суб'єкта злочину 

за КК України. Поняття суб'єктивної сторони складу злочину. Поняття стадії 

злочину. Чинники, що впливають на визначення стадії злочину. Співучасть у 

злочині та інші прояви вчинення злочину (злочинів) за наявності зв'язку між 

поведінкою (активністю) кількох осіб. Поняття множинності злочинів в 

кримінальному праві. Відмежування множинності злочинів від одиничних 

злочинів, що складаються з декількох діянь, від складних (складених) злочинів, 

від триваючих та продовжуваних злочинів. Поняття та юридична природа 

обставин, що виключають злочинність діяння.  

Поняття кримінальної відповідальності. Форми кримінальної 

відповідальності. Підстава (підстави) кримінальної відповідальності. Звільнення 

від кримінальної відповідальності. Поняття та види покарання за КК України. 

Злочини проти основ національної безпеки України. Злочини проти життя 

та здоров'я особи. Злочини проти волі особи. Злочини проти власності. Злочини 

у сфері господарської діяльності. Злочини проти громадської безпеки. Злочини 

проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.  

Особливості систематизації норм Особливої частини кримінального 

права в окремих іноземних державах (Російській Федерації, Франції, Англії, 

ФРН, США та ін. 

2. Методологія кримінології та методика кримінологічних досліджень. 

Соціологічний, психологічний та юридичний аспекти кримінології. Поняття та 

загальна характеристика злочинності. Поняття особистості злочинця. Поняття 

причин та умов конкретного злочину. Віктимність як сукупність властивостей 

потерпілого. Співвідношення понять "протидія злочинності", "попередження 

злочинів", "профілактика злочинів", "запобігання злочинності", "припинення 

злочинів", "боротьба зі злочинністю". 

 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

Поняття, завдання і система кримінального процесу. Система і стадії 

кримінального процесу. Кримінальні процесуальні норми, їх структура та види. 

Поняття і класифікація суб'єктів кримінального провадження. Суд, його 

повноваження. Законний склад суду. Слідчий суддя, його повноваження. 

Підозрюваний, обвинувачений: поняття, процесуальні права та обов’язки. 

Теорія доказів. Доказове право. Теорія пізнання і теорія доказів. 

Класифікація доказів та їх джерел. 

Поняття і завдання досудового розслідування. Співвідношення 

досудового розслідування і судового розгляду. 

Слідчі (розшукові) дії. Поняття види та загальні вимоги до їх проведення. 

Зупинення досудового розслідування: поняття, підстави, умови та 

процесуальний порядок. 

Поняття, значення, види та характеристика підсудності кримінальних 

справ. Завдання і значення стадії судового розгляду. Строки судового розгляду. 

Відкладення, зупинення і закриття кримінального провадження. 



Поняття, значення і види судових рішень. Законність, обґрунтованість і 

мотивованість судового рішення. 

Правова модель суду присяжних в Україні. 

Завдання і значення апеляційного провадження. Межі перегляду рішень 

судом апеляційної інстанції. Завдання і значення стадії касаційного 

провадження. Відмінність цієї стадії від апеляційного Підстави для перегляду 

судових рішень Верховним Судом України. Межі перегляду рішень судом 

касаційної інстанції.  

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС. 

1. Основні засади регулювання відносин у сфері господарювання: 

проблеми правового забезпечення та галузево-правової належності. Суб’єкти 

господарювання та суб’єкти організаційно-господарських повноважень: спільні 

та відмінні риси, їх відображення в господарському законодавстві. Поняття, 

ознаки, види господарських договорів та форми регулювання договірних 

відносин. 

Інвестиція як правове поняття. Інвестиційний договір: поняття, 

характерні риси, види. Поняття, ознаки, види зовнішньоекономічної діяльності. 

Правовий режим спеціальних економічних зон. Загальна характеристика права 

СОТ. Інвестиційні спори: поняття, види, відмінності від зовнішньоторговельних 

спорів. 

Типологія корпоративних конфліктів. Проблемні питання проведення 

загальних зборів акціонерів в АТ. 

Загальний огляд суб’єктів комерційного права та їх види. Система 

комерційних судів зарубіжних країн 

Поняття правового режиму майна та його елементи. Об’єкти управління 

державної власності. 

Поняття та функції публічно-приватного партнерства. Поняття, зміст та 

види договорів, що опосередковують відносини публічно-приватного 

партнерства. Державна підтримка здійснення публічно-приватного партнерства. 

Антимонопольно-конкурентне регулювання: теоретичні та законодавчі 

аспекти вдосконалення правового регулювання. Проблеми вдосконалення 

інституту банкрутства в Україні. 

2. Представництво в господарському процесі України. Провадження у 

справах про банкрутство (неспроможність) та його співвідношення з позовним, 

окремим та виконавчим провадженням. 

 

ПРАВО НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ. ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО 

1. Суспільні відносини у сфері національної безпеки як об’єкт права; 

предмет та методи дослідження, наукові школи, тенденції і закономірності 

становлення правової науки у сфері національної безпеки; понятійно-

категоріальний апарат, принципи і функції права національної безпеки.  

Правові основи та проблеми становлення і розвитку системи 

забезпечення національної безпеки, критерії забезпечення національної безпеки, 

об’єкти національної безпеки та суб’єкти забезпечення національної безпеки.  



Інтереси суспільства, функції держави, права, свободи та обов’язки 

людини і громадянина у сфері національної безпеки; правові основи захисту прав 

і безпеки людини і громадянина, співвідношення між правом суспільства на 

безпеку та правами людини і громадянина. 

Правові засади і проблеми визначення пріоритетів національних 

інтересів, проблеми і принципи забезпечення захисту життєво важливих 

інтересів людини і громадянина, суспільства і держави від зовнішніх і 

внутрішніх загроз національній безпеці України.  

Правові основи формування та реалізації державної політики з питань 

національної безпеки, становлення і розвитку системи публічного управління у 

сфері національної безпеки, стратегії і тактики забезпечення національної 

безпеки; роль держави і права у забезпеченні національної безпеки. 

Правове забезпечення національної безпеки у зовнішньополітичній, 

внутрішньополітичній, соціальній та гуманітарній сферах, економічній, науково-

технологічній, екологічній та інших сферах; правові засади боротьби з 

тероризмом, протидії корупції та організованій злочинній діяльності, що 

створюють загрози національній безпеці. 

Теоретико-правові та прикладні проблеми становлення і розвитку Сил 

безпеки, їх правовий статус, функції і компетенція, координація діяльності та 

організація взаємодії.  

Правові засади та проблеми застосування сил і засобів забезпечення 

національної безпеки; правове регулювання комплексного кадрового, 

інформаційного та інших видів ресурсного забезпечення діяльності суб’єктів 

забезпечення національної безпеки. 

Основи нормотворчої діяльності в галузі національної безпеки; предмет, 

принципи, стадії та механізми законодавчого регулювання у сфері національної 

безпеки; концептуальний, стратегічний і тактичний рівні нормативно-правового 

регулювання з питань національної безпеки.  

Правові та історичні аспекти забезпечення національної безпеки на 

теренах України, досвід правового регулювання у сфері національної безпеки 

країн-членів Європейського Союзу та інших іноземних держав.  

Правові основи становлення і розвитку систем колективної та 

міжнародної безпеки; правовий статус міжнародних організацій в галузі безпеки 

за участі України, регулювання їх завдань, компетенції, форм і методів 

діяльності; адаптація національного законодавства у сфері національної безпеки 

до правових стандартів країн-членів Європейського Союзу та Організації 

Північноатлантичного договору. 

Правові основи та проблеми участі громадян, громадських та інших 

недержавних організацій у забезпеченні національної безпеки; правові засади 

становлення і розвитку демократичного контролю над сектором безпеки і 

оборони України.  

2. Предмет, принципи, функції, система та інститути військового права; 

методологія дослідження основ воєнної безпеки, державної безпеки та безпеки 

державного кордону, проблем законодавства і права у сфері оборони. 



Теоретичні та правові основи суспільних відносин в секторі безпеки і 

оборони; суб'єкти військових правовідносин, Збройні Сили та інші військові 

формування держави, як суб’єкти військового права.  

Захист прав, свобод та безпеки людини і громадянина під час воєнних 

конфліктів, проведення антитерористичних, воєнних, спеціальних та 

миротворчих операцій. 

Правові основи формування і реалізації державної політики у секторі 

безпеки і оборони, правове регулювання мобілізаційної підготовки, мобілізації, 

територіальної оборони та реалізації режиму воєнного стану;  

Теоретико-правові та прикладні проблеми становлення і розвитку Сил 

оборони, військових та військово-цивільних адміністрацій, систем забезпечення 

державної безпеки і охорони державного кордону. 

Правові основи захисту державного суверенітету, конституційного ладу, 

територіальної цілісності України; правове забезпечення оборонно-

промислового комплексу України.  

Правове забезпечення військової дисципліни та правопорядку; правові 

засади становлення і розвитку Військової прокуратури, Військової служби 

правопорядку, особливості юридичної відповідальності військовослужбовців. 

Запобігання корупції у Збройних Силах України та інших військових 

формуваннях. 

Організаційно-правове забезпечення комплексного огляду сектору 

безпеки і оборони, оборонного огляду та огляду обороно-промислового 

комплексу, стратегічного планування в галузі безпеки і оборони.  

Військовий обов’язок і військова служба, правові засади проходження 

військової служби та служби у військовому резерві.  

Правовий статус військовослужбовців, правові гарантії та соціально-

правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей, ветеранів військової 

служби та осіб, звільнених з військової служби. 

Військове законодавство, військові статути та інші джерела військового 

права, систематизація військового законодавства; військове право іноземних 

держав та міждержавних організацій; адаптація національного військового 

законодавства до правових стандартів країн-членів Європейського Союзу та 

Організації Північноатлантичного договору. 

 

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЗНАНЬ 

на вступному випробуванні до ад’юнктури зі спеціальності  

081 ПРАВО 

1. Загальні положення 

Результати випробування оцінюються в балах. Максимальне значення 

оцінки випробування зі спеціальності – 100 балів. У тому числі: 

– 30 балів – за відповідь на перше питання; 

– 30 – за відповідь на друге питання; 

– 30 – за відповідь на третє питання; 

– 10 балів – захист дослідницької пропозиції (реферату). 



2. Методичні рекомендації з організації вступних випробувань 

2.1. Вступні випробування проводяться усно. 

2.2. Вступник готує відповіді тільки за питаннями отриманого білета. 

Повторне отримування білета не допускається. Відповіді не за питаннями білета 

– не оцінюються. 

2.3. Вступник на всіх отриманих листах усної відповіді вказує: військове 

звання, прізвище, ім'я та по батькові, номер білета, питання, визначені в білеті, 

ставить особистий підпис. 

2.4. Результати оцінювання відповідей на питання отриманого білета та 

додаткові питання вносяться до протоколу. Листи усної відповіді та протоколи 

зберігаються в навчальних справах абітурієнтів. 

 

3. Критерії оцінки здібностей та підготовленості вступників 

3.1. При оцінці теоретичних відповідей окремо оцінюється знання 

керівних документів та правильність відповіді на питання. 

3.1.1. Знання керівних документів оцінюється: 

– вичерпні знання – 5 балів; 

– недостатні знання – 3 бали; 

– відсутні посилання на керівні документи – 0 балів. 

3.1.2. Правильність відповіді на питання оцінюється: 

– вичерпна відповідь – 25 балів; 

– відповідь правильна, але неповна – 20 балів; 

– у відповіді є незначні помилки – 15 балів; 

– відповідь мас суттєві помилки – 7 балів; 

– питання не розкрито – 0 балів. 
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