Пояснювальна записка
Програму випробувань для вступу на магістратуру юридичного
факультету розроблено відповідно до програм навчальних фундаментальних
та фахових дисциплін кафедр юридичного факультету: «Теорія держави і
права», «Конституційне право України», «Судові та правоохоронні органи
України», «Кримінально-процесуальне право», «Адміністративне право»,
«Фінансове право», «Цивільне право», «Трудове право».
Метою випробувань є оцінка якості знань абітурієнтів, які поступають
на магістратуру юридичного факультету. Завдання сформовані згідно з
вимогами до знань та вмінь абітурієнта, які бажають поступити на
магістратуру юридичного факультету.
Пакет містить 30 білетів. Завдання білетів є рівнозначними за обсягом та
складністю. Кожен білет складається з трьох теоретичних питань, які
передбачають контроль знань з фундаментальних та фахових дисциплін
кафедр юридичного факультету.
Критерії оцінювання відповідей на питання, які виносяться на
випробування
Завдання, які виносяться на випробування, спрямовані на виявлення
творчих можливостей майбутніх магістрів, їх здатності вирішувати
виробничі ситуації, використовуючи набуті знання та вміння.
На «відмінно» оцінюється відповідь, в якій абітурієнт виявив високий
рівень теоретичної підготовки, вміння аналізувати літературу зі
спеціальності, логічно та послідовно викладати теоретичний матеріал,
робити висновки. У процесі виконання завдань абітурієнт виявив здатність
формулювати конкретну мету, відповідну суті визначеної проблеми, творчій
підхід до розробки та втілення плану її досягнення, вдале володіння
необхідними формами і методами роботи, а також спроможність до всебічної
оцінки результату власної діяльності.
На «добре» оцінюється робота, коли абітурієнт виявив високий рівень
теоретичної підготовки з програмного матеріалу, вміння послідовно його
викласти. В процесі розв’язання завдання абітурієнт продемонстрував
здатність використовувати стандартні способи вирішення визначеної
проблеми, володіння основними формами і методами роботи, а також
спроможність до загальної оцінки результату власної діяльності.
На «задовільно» оцінюється робота, коли абітурієнт виявив певну
теоретичну підготовку з програмного матеріалу, вміння викласти окремі його
положення. В процесі розв’язання завдання абітурієнт продемонстрував
здатність до вирішення окремих складових визначеної проблеми, володіння
певними методами роботи і часткову спроможність до оцінки результату
власної діяльності.

На «незадовільно» оцінюється робота, коли абітурієнт виявив поверхові,
фрагментарні теоретичні знання, не обізнаність щодо методів та форм
відповідної роботи та не спроможність до оцінки результату власної
діяльності.
Програма вступних випробувань
Тема 1. Загальні та особливі поняття теорії держави і права
Система юридичних наук і місце в ній ТДП. Охарактеризувати методи
ТДП, що використовуються в ході наукового дослідження. Покажіть шляхи
трансформації додержавного суспільства на державне утворення. Держава в
сучасному суспільстві. Характеристика концепції правової держави.
Характерні ознаки та соціальна цінність держави. Особливості політичної
системи України. Основні тенденції розвитку Української держави на
сучасному етапі. Зміст правоохоронної діяльності (суб’єкти, об’єкти, цілі,
завдання, засоби, методи, функції). Причини наявності різних визначень
права. Характеристика функцій права в громадянському суспільстві. Цінність
права у суспільстві як регулятора суспільних відносин. Правове регулювання
як різновид правового впливу: поняття, предмет, тип.
Рекомендована література:
1.
Актуальні проблеми теорії держави та права. Частина І.
Навчальний посібник / С.М. Тимченко, С.К. Бостан, С.М. Легуша, Н.М.
Пархоменко, Т.О. Пікуля, Н.В. Пронюк. - К.: КНТ, 2007
2.
Алексеев С.С. Общая теория права. – М., 2009
3.
Головастикова А.Н., Дмитриев Ю.А., Пиголкин А.С., Саидов
А.Х. Теория государства и права. – М., 2007
4.
Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і
держави: Навчальний посібник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців
"Правова єдність", 2008
5.
Дмитрук В.Н., Круглов В.А. Общая теория государства и права.
Краткое изложение курса. – М., 2007
6.
Загальна теорія держави і права. Навч. посіб. / С.М Тимченко,
Р.А. Калюжний, С.М. Легуша. . - К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007
7.
Загальна теорія держави і права. Підручник. /За ред. О.В.Зайчука,
Н.М. Оніщенко. – К., 2008
8.
Крестовская Н.Н., Матвеева Л.Г. Теория государства и права.
Элементарный курс. Издание второе. – Х., 2008
9.
Кутафин О.Е.Основы государства и права. 14-е издание. – М.,
2007
10.
Осауленко О.І. Загальна теорія держави і права: Навчальний
посібник. – К.: Істина, 2007
11.
Скакун О.Ф. Теорія держави і права. Навч. посіб. – Х., 2010
12.
Смоленский М.Б., Колюшкина Л.Ю. Теория государства и права.
– М., 2007
13.
Теліпко В. Е. Загальна теорія держави і права. Навч. посіб. – К.,
2009

14.
Теорія держави і права. Навчальний посібник для підготовки до
державних іспитів [для студ. вищ. навч. закладів] / С.П. Коталейчук – К.:
КНТ, 2009
15.
Теорія держави і права. Посібник для підготовки до іспитів /
Пендюра М.М. – К.: КНТ, 2008
16.
Теорія держави та права конспект лекцій ЛНУ. – Л., 2009
17.
Теория государства и права. /Под ред. Мартышина О.В. – М.,
2009
Тема 2. Конституційне право України.
Зародження та розвиток конституціоналізму в Україні. Гуманістичні
засади конституційного ладу України. Особливості джерел галузі
конституційного права України. Законодавчий процес та його стадії.
Виборчий процес: поняття і законодавче регулювання. Стадії виборчого
процесу в українському законодавстві. Політико-правова природа та
історико-теоретичні основи місцевого самоврядування. Сучасна законодавча
концепція місцевого самоврядування. Проблеми відновлення редакції
Конституції України 1996 р. Інститут захисту конституційного ладу України.
Особливості правового статусу в Україні іноземців і осіб без громадянства.
Інститут притулку. Конституційно-правовий статус біженців в Україні.
Рекомендована література:
1. Байрачна Л. К., Барабаш Ю. Г., Веніславський Ф. В., Кичун В. І.,
Колісник В. П. Конституційне право України: підручник для студ. юрид.
спец. вищ. навч. закладів / Національна юридична академія України ім.
Ярослава Мудрого / В.П. Колісник (ред.), Ю.Г. Барабаш (ред.). — Х. : Право,
2008. — 416с.
2.Конституційне право України. Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка. –К.:
Наукова думка, 2002. – 734 с.
3. Кравченко Віктор Віталійович. Конституційне право України: навч.
посіб.. — Вид. 6-е, випр. та доп. — К. : Атіка, 2008. — 592c.
4. Фрицький О.Ф. Конституційне право України. Підручник. – К.:
Юрінком Інтер, 2002. – 536 с.
Тема 3. Судова система та правоохоронні органи України
Судова система України. Статус судів за чинним законодавством
України. Види, склад, повноваження місцевих судів. Види спеціалізованих
судів. Повноваження Уповноваженого ВР України з прав людини. Органи
попереднього слідства та їх повноваження. Конституційний Суд України:
порядок утворення, склад і повноваження. Місце та роль МВС в системі
правоохоронних органів України. Структура, завдання та принципи
діяльності Прокуратури України. Участь адвокатури у здійсненні
правосуддя.
Рекомендована література:
1.
Бойко В. Ф., Євдокимов В. О., Юлдашев О. Х. Право людини на
правосуддя (судове право України): Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003.

2.
Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посіб.
— К.: Юрінком Інтер, 2002.
3.
Судові та правоохоронні органи України: Зб. законодавчих і
нормативних актів. — К., 2003.
4.
Юзікова Н. С. Судові та правоохоронні органи України:
Навчальний посібник. — К.: Істина, 2006. — 320 с.
5.
Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. для студ.
вищ. навч. закл. / А. П. Гель, Г. С. Семаков, — К.: МАУП, 2004. — 272 с.
6.
Організація судових та правоохоронних органів. – Харків, 2006
7.
Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посіб.
—
К.:
Юрінком
Інтер,
2002.
Тема 4. Цивільне право.
Поняття приватного права. Критерії розмежування приватного та
публічного права. Регулювання цивільної правосуб’єктності фізичної особи в
ЦК України. Держава як суб’єкт цивільного права. Фізичні особи як суб`єкти
цивільних правовідносин. Форми участі держави в цивільних
правовідносинах. Об`єкти цивільних правовідносин. Умови дійсності
правочинів. Правові наслідки недійсності правочину. Актуальні проблеми
нормативного регулювання права власності в Україні.
Поняття, значення та функції договору в цивільному праві. Загальна
характеристика договору оренди. Цивільний на Господарський кодекси –
колізія норм. Звичаї ділового обороту в цивільних правовідносинах.
Особливості укладання цивільних договорів по аналогії. Актуальні проблеми
створення, діяльності та припинення юридичних осіб. Представництво у
цивільному праві.
Багатоаспектність поняття «правочин». Юридична природа фіктивних
правочинів. Юридична природа удаваних правочинів. Договір доручення та
довіреність як форма надання повноважень при добровільному
представництві.
Рекомендована література:
1.
Зобов’язальне право: теорія і практика. Навч. посібник / О. В.
Дзера, Н. С. Кузнєцова, В. В. Луць та ін.; За ред. О. В. Дзери. – К.: Юрінком
Інтер, 1998.
2.
Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох
томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – Т. 1, 2. Особлива частина. – К.: Ін
Юре, 2003.
3.
Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. О. В.
Дзери та Н. С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1, 2.
4.
Цивільне право. Практикум: Навчальний посібник. / Відп. ред.
Р.А. Майданик, Н. С. Кузнєцова, О. В. Дзера. – К.: Всеукраїнська асоціація
видавців „Правова єдність” 2008.
5.
Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому
праву. – М., 1940.

6. Боднар Т. В. Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві. –
К., Юрінком Інтер, 2005.
7. Зобов'язальне право: теорія і практика. Навч. посібник / О. В. Дзера,
Н. С. Кузнєцова, В. В. Луць та ін.; За ред. О. В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер,
1998.
8. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах /
За заг. ред. Я. М. Шевченко. – Т. 1, 2. Особлива частина. – К.: Ін Юре, 2003.
9. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. О. В. Дзери та
Н. С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1, 2.
Тема 5. Трудове право.
Відповідальність за порушення законодавства про оплату праці.
Суб`єкти трудових правовідносин. Захист прав працівників у разі
банкрутства підприємства. Контракт – особлива форма трудового договору.
Строки розрахунку при звільненні працівника. Контроль за додержанням
законодавства про оплату праці. Преміювання працівників. Гарантії прав
працівників на охорону праці під час роботи. Види матеріальної
відповідальності. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.
Рекомендована література:
1. Болотіна Н.Б., Чанишева Т.І. Трудове право України: Підруч. ─ К.:
Тов-во „Знання”, 2004.
2. Трудове право України. Академічний курс /За ред. Н.М.Хуторян. ─
К.: Вид-во АСК, 2004.
3. Бойко М.Д. Трудове право України: Курс лекцій. ─К., 2007.
4. Бойко М.Д. Трудове право України: Курс лекцій.—К.: Олан, 2002.
5. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підруч. ─ Харків: Консум,
2000.
6. Трудове право України. Зб. Нормат.-прав. актів //Упор. П.А.
Бущенко, І.А. Вєтухова.— Харьків: Консум, 2001.
7. Трудове право України: Навч.посіб.: Вид-во “Школа”, 2004.
8. Гирич О.Г. Трудове право. Курс лекцій.—К., ТП «Прес», 2003.
9. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підруч.—К.: Вікар, 2003.
10. Дмитренко Ю.П. Трудове право: Курс лекцій.—К., Інститут
післядипломної освіти,2001.
11. Буряк В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні.—К.: Товво «Знання», 2003.
12. Пастухов В.П. Трудові спори: Навч. посіб.—К., 2005.
Тема 6. Фінансове право
Централізовані і децентралізовані фонди коштів. Бюджетна
класифікація: поняття та складові частини (класифікація доходів,
класифікація видатків, класифікація фінансування бюджету, класифікація
боргу). Сутність міжбюджетних відносин. Значення міжбюджетних відносин.

Підстави виникнення податкового обов’язку. Підстави припинення
податкового обов’язку. Способи забезпечення виконання податкового
обов’язку (податкова застава, податкова порука). Усунення подвійного
оподаткування завдяки міжнародним договорам. Оподаткування операцій з
продажу нерухомого та рухомого майна. Місцеві податки та збори: поняття
та класифікація. Загальна характеристика Податкового кодексу України.
Рекомендована література:
1.
Воронова Л.К. Фінансове право: Підручник. - К., 2009.
2.
Музика О.А. Фінансове право: Учбовий посібник. – К., 2006.
3. Фінансове право України: Навч. посіб. / Л. К. Воронова, М. П.
Кучерявенко, Н. Ю. Пришва. – К. : Правова єдність, 2009.
Тема 7. Адміністративне право.
Місце адміністративного права в галузевій класифікації правової
системи України. Розвиток адміністративних правовідносин в умовах
адміністративної реформи і реформи адміністративного права. Форми та
методи державного управління. Особливості управління економікою.
Поняття і структура соціально-культурної сфери. Управління в сфері юстиції.
Державне управління в сфері безпеки та оборони. Обставини, що
виключають адміністративну відповідальність та можливість звільнення від
відповідальності. Адміністративне стягнення, поняття та його мета.
Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я
населення, їх характеристики та особливості.
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Тема 8. Кримінально-процесуальне право.
Органи та посадові особи, які ведуть кримінальний процес. Обставини,
які підлягають допитуванню по кримінальній справі. Цивільний позивач та
відповідач у кримінальному процесі. Загальна характеристика апеляційного
впровадження. Суть та значення судового розгляду. Межі судового розгляду
по кримінальним справам. Перегляд судових рішень по кримінальним
справам. Природи і підстави до порушення кримінальної справи. Запобіжні

заходи в кримінальному процесі. Досудове слідство та його загальна
характеристика.
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Орієнтовний перелік питань, які виносяться на випробування
1. Система юридичних наук і місце в ній ТДП.
2. Охарактеризувати методи ТДП, що використовуються в ході
наукового дослідження.
3. Покажіть шляхи трансформації додержавного суспільства на
державне утворення.
4. Держава в сучасному суспільстві. Характеристика концепції
правової держави.
5. Основні тенденції розвитку Української держави на сучасному
етапі.
6. Характерні ознаки та соціальна цінність держави.
7. Особливості політичної системи України.
8. Зміст правоохоронної діяльності (суб’єкти, об’єкти, цілі,
завдання, засоби, методи, функції).
9. Причини наявності різних визначень права.
10.
Характеристика функцій права в громадянському
суспільстві.
11.
Цінність права у суспільстві як регулятора суспільних
відносин.
12.
Правове регулювання як різновид правового впливу:
поняття, предмет, тип.
13.
Зародження та розвиток конституціоналізму в Україні.
14.
Гуманістичні засади конституційного ладу України.
15.
Особливості джерел галузі конституційного права України.
16.
Законодавчий процес та його стадії.
17.
Виборчий процес: поняття і законодавче регулювання.
Стадії виборчого процесу в українському законодавстві.
18.
Політико-правова природа та історико-теоретичні основи
місцевого самоврядування.
19.
Сучасна законодавча концепція місцевого самоврядування.
20.
Проблеми відновлення редакції Конституції України 1996р.
21.
Інститут захисту конституційного ладу України.

22.
Особливості правового статусу в Україні іноземців і осіб
без громадянства. Інститут притулку. Конституційно-правовий статус
біженців в Україні.
23.
Судова система України.
24.
Статус судів за чинним законодавством України.
25.
Види, склад, повноваження місцевих судів.
26.
Види спеціалізованих судів.
27.
Повноваження Уповноваженого ВР України з прав людини.
28.
Органи попереднього слідства та їх повноваження.
29.
Конституційний Суд України: порядок утворення, склад і
повноваження.
30.
Поняття приватного права.
31.
Критерії розмежування приватного та публічного права.
32.
Регулювання цивільної правосуб’єктності фізичної особи в
ЦК України.
33.
Держава як суб’єкт цивільного права.
34.
Фізичні особи як суб`єкти цивільних правовідносин.
35.
Форми участі держави в цивільних правовідносинах.
36.
Об`єкти цивільних правовідносин.
37.
Умови дійсності правочинів.
38.
Правові наслідки недійсності правочину.
39.
Актуальні проблеми нормативного регулювання права
власності в Україні.
40.
Поняття, значення та функції договору в цивільному праві.
41.
Загальна характеристика договору оренди
42.
Цивільний на Господарський кодекси – колізія норм.
43.
Звичаї ділового обороту в цивільних правовідносинах.
44.
Особливості укладання цивільних договорів по аналогії.
45.
Актуальні проблеми створення, діяльності та припинення
юридичних осіб.
46.
Багатоаспектність поняття «правочин».
47.
Юридична природа фіктивних правочинів.
48.
Юридична природа удаваних правочинів.
49.
Договір доручення та довіреність як форма надання
повноважень при добровільному представництві.
50.
Представництво у цивільному праві.
51.
Відповідальність за порушення законодавства про оплату
праці.
52.
Захист прав працівників у разі банкрутства підприємства.
53.
Строки розрахунку при звільненні працівника.
54.
Контроль за додержанням законодавства про оплату праці.
55.
Преміювання працівників.

56.

Гарантії прав працівників на охорону праці під час роботи.

57.
Суб`єкти трудових правовідносин.
58.
Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.
59.
Контракт – особлива форма трудового договору.
60.
Види матеріальної відповідальності.
61.
Централізовані і децентралізовані фонди коштів.
62.
Бюджетна класифікація: поняття та складові частини
(класифікація доходів, класифікація видатків, класифікація фінансування
бюджету, класифікація боргу).
63.
Сутність міжбюджетних відносин. Значення міжбюджетних
відносин.
64.
Підстави виникнення податкового обов’язку. Підстави
припинення податкового обов’язку. Способи забезпечення виконання
податкового обов’язку (податкова застава, податкова порука).
65.
Усунення подвійного оподаткування завдяки міжнародним
договорам.
66.
Оподаткування операцій з продажу нерухомого та
рухомого майна.
67.
Місцеві податки та збори: поняття та класифікація.
68.
Загальна характеристика Податкового кодексу України.
69.
Місце адміністративного права в галузевій класифікації
правової системи України.
70.
Розвиток адміністративних правовідносин в умовах
адміністративної реформи і реформи адміністративного права.
71.
Форми та методи державного управління.
72.
Особливості управління економікою.
73.
Поняття і структура соціально-культурної сфери.
74.
Управління в сфері юстиції.
75.
Державне управління в сфері безпеки та оборони.
76.
Обставини,
що
виключають
адміністративну
відповідальність та можливість звільнення від відповідальності.
77.
Адміністративне стягнення, поняття та його мета.
78.
Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і
здоров’я населення, їх характеристики та особливості.
79.
Органи та посадові особи, які ведуть кримінальний процес;
80.
Обставини, які підлягають допитуванню по кримінальній
справі;
81.
Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі;
82.
Загальна характеристика апеляційного впровадження;
83.
Суть та значення судового розгляду. Межі судового
розгляду по кримінальним справам;
84.
Перегляд судових рішень по кримінальним справам.
85.
Природи і підстави до порушення кримінальної справи.
86.
Запобіжні заходи в кримінальному процесі.
87.
Досудове слідство та його загальна характеристика.

88.

Місце та роль МВС в системі правоохоронних органів

89.

Структура, завдання та принципи діяльності Прокуратури

90.

Участь адвокатури у здійсненні правосуддя.

України.
України.

