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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма додаткового фахового вступного випробування базується на 

освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці 

підготовки фахівця освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 26 «Цивільна 

безпека», затверджених у 2019 році. 

Програма додаткового фахового вступного випробування складена для 

вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра  галузі 

знань 26 «Цивільна безпека» зі спеціальності 262 «Правоохоронна 

діяльність»включає матеріал державної програми з наступних дисциплін: 

«Теорія держави і права»,  

«Конституційне право», 

«Адміністративне право»,  

«Цивільне право».  

Головним завданням додаткового фахового вступного випробування є 

оцінити знання та вміння вступників. 

Додаткове фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі. 

Екзаменаційний білет складається із 25 тестових завдань закритого типу з 

вибором однієї правильної відповіді. Для кожного такого тесту запропоновано 

три варіанти відповіді, з яких лише один варіант є правильним. Завдання з 

вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо позначена тільки 

одна літера – правильна відповідь. 

Письмова робота на бланку оцінювання знань вступника перевіряється за 

ключем і на бланку зазначаються співвідношення (правильні відповіді) і 

розбіжності (помилкові відповіді), а також підраховується і зазначається 

кількість правильних відповідей та проставляється оцінка. 

Усі варіанти завдань є ідентичними за структурою й складністю, що 

свідчить про забезпечення принципу об’єктивності й рівності при оцінюванні 

знань вступників. 
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ПЕРЕЛІК ТЕМ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ТЕСТУВАННЯ ІЗ СПИСКОМ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ЗМІСТ ДОДАТКОВИХ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНИ  «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» 

Тема 1. Поняття і система юридичної науки. (Співвідношення 

суспільства, держави і права. Теорії походження  держави. Поняття і розвиток 

держави.) 

Тема 2. Держава і політична система суспільства. (Форми держави. 

Функції держави. Механізм держави. Поняття і структура політичної системи 

суспільства.).  

Тема 3. Норми права в системі соціальних норм. Поняття, походження, 

розвиток та структура права (Система права і система законодавства. 

Правотворення та форми права.) 

Тема 4. Реалізація норм права. (Форми реалізації норм права. Правові 

відносини. Правова поведінка. Юридична відповідальність.) 

Тема 5. Поняття і ознаки законності та правопорядку. (Правова свідомість 

і правова культура. Правове регулювання та його механізм.) 

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ 

ДЕРЖАВИ І ПРАВА» 

1. Кравчук М.В. Теорія держави та права (опорні конспекти): Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Атіка, 2007. – 288 с. 

2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник / О.Ф. Скакун. – К.: 

Правова єдність. – 2011. – 520 с. 

3. Теорія держави і прав: навчальний посібник./Шевченко А.Є., 

Старостюк А.В. – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 270 с. 

4. Загальна теорія держави і права: підручник для студентів юридичних 

вищих навчальних закладів./М.В.Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.. – 

Харків: Право, 2009. – 584 с. 

 

ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНИ «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО» 

Тема 1. Конституція як Основний Закон Української держави. Загальні 

засади конституційного ладу України. Конституційні основи державного ладу 

України. Конституційні основи суспільного ладу України. Основи 

конституційного статусу особи. Конституційні права і свободи людини та 

громадянина.  

Тема 2. Конституційно-правовий статус іноземних громадян, осіб без 

громадянства і біженців. Конституційні форми народовладдя. Виборча система 

в Україні. Конституційно-правові засади організації та діяльності законодавчої 

влади в Україні. Правовий статус депутатів.  
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Тема 3. Конституційно-правовий статус Президента України. 

Конституційно-правові засади організації та діяльності системи органів 

державної виконавчої влади в Україні.  

Тема 4. Конституційно-правові засади здійснення правосуддя в Україні. 

Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції. 

Територіальний устрій України.  

Тема 5. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в 

Україні. Реалізація і тлумачення Конституції України. 

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ З ДИСЦИПЛІНИ 

«КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО» 

1. Законодавство України. Сайт Верховної Ради України. – Електронний 

ресурс. - http://zakon1.rada.gov.ua. 

2. Колодій А.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування: навч. посіб. / 

А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. – К. Юрінком Інтер, 2000. 

3. Конституція України: Науково-практичний коментар. — Харків: Вид-во 

«Право»; К.: «Видавничий Дім«Ін Юре», 2003. — 808 с 

4. Конституційне право України: прагматичний курс : навч. К65 посіб. / М. В. 

Афанасьєва, Ю. Ю. Бальцій, Ю. Д. Батан [та ін.] ; за заг. ред. М. В. 

Афанасьєвої, А. А. Єзерова ; тех. ред. Ю. Д. Батан. — Одеса : Юридична 

література, 2017 — 256 с. 

5. Конституційне право України [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для 

самост. роботи та практ занять для студ. 2 курсу денних фак-тів першого 

(бакалавр.) рівня галузь знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад. Ю. Г. 

Барабаш [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, 2016. - 178 с 

6. Федоренко Л.В. Конституційне право України: підруч. / До 20-ої річниці  

Конституції України та 25-ої річниці незалежності України / В.Л. Федоренко 

. – К.: Видавництво Ліра-К-2016. – 616 с. 

 

ЗМІСТ ДОДАТКОВИХ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО» 

Тема 1. Поняття адміністративного права України.(Метод та предмет 

адміністративного права, виконавча влада та державне управління. Норми 

адміністративного права. Джерела адміністративного права.) 

Тема 2. Адміністративні правовідносини. (Фізичні особи як суб’єкти 

адміністративного права. Поняття публічної адміністрації. Органи виконавчої 

влади як суб’єкти адміністративного права.) 

Тема 3. Адміністративно-правовий статус інших державних органів та 

органів місцевого самоврядування. (Державна служба та державні службовці. 

Форми державного управління. Методи державного управління.) 
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Тема 4. Адміністративно-правові режими. (Поняття режиму. 

Паспортний режим. Режим державної таємниці. Режим надзвичайної 

ситуації.) 

Тема 5. Адміністративні послуги. (Поняття послуг. Класифікація 

адміністративних послуг. Відмінність між різними органами що надають 

послуги від імені держави.)  

Тема 6. Способи забезпечення законності у державному управлінні. 

(Контроль та нагляд як основні способи забезпечення законності та дисципліни. 

Звернення громадян як спосіб забезпечення законності та дисципліни).  

Тема 7. Адміністративна відповідальність. (Поняття адміністративного 

правопорушення, суб’єкти адміністративного правопорушення. Стягнення за 

адміністративні правопорушення). 

Тема 8. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві. (Особи 

на яких поширюється дія дисциплінарних статутів та положень. Нормативно – 

правові акти, що регулюють притягнення до адміністративної відповідальності). 

Тема 9. Публічне адміністрування в різних сферах суспільного життя. 

(Публічне адміністрування в адміністративно-політичній сфері.  Публічне 

адміністрування в соціально-культурній сфері. Публічне адміністрування  в 

галузі фінансів. Публічне адміністрування  в сфері економіки.) 

Тема 10.Повноваження Держаної фіскальної служби 

України.(Повноваження Держаної фіскальної служби України у сфері 

адміністрування податків, зборів, інших обов’язкових платежів. 

Повноваження Держаної фіскальної служби України у сфері реалізації митної 

політики держави). 

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ З ДИСЦИПЛІНИ 

«АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО» 

1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох 

томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова). – К. : 

Видавництво „Юридична думка”, 2004. – 584 с. 

2. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: У двох 

томах: Том 2. Особлива частина / Ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова) та ін. – 

К.: Юридична думка, 2005. – 624 с. 

3. Адміністративне право України: навч. пociб. / С.Г. Стеценко. – К.: 

Атіка. – 2011. – 624 с. 

4. Адміністративне право України: навчальний посібник / З.Р. Кисіль. – 

К.: Правова єдність. – 2011. – 696 с. 

5. Адміністративне право України: підручник / Коломоєць Т.О. – К.: 

Юрінком Інтер. – 2012. – 600 с. 

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення[текст] чинне 

законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 02.03.2015р: 

(відповідає офіційному текстові). – К. : «Центр навчальної літератури», 2015. – 

196 с. 

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення[текст] чинне 

законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 02.03.2015р: 
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(відповідає офіційному текстові). – К. : «Центр навчальної літератури», 2015. – 

196 с. 

 

 

ЗМІСТ ДОДАТКОВИХ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНИ«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО» 

Тема 1. Поняття цивільного права України, його метод та предмет. (Дія 

актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.) 

Тема 2. Поняття  цивільної правоздатності та дієздатності. 

Правоздатність. Правочиноздатність. Деліктоздатність. Поняття дієздатності 

фізичних осіб, її види. Обмеження дієздатності. Визнання фізичної особи 

недієздатною. 

Тема 3. Визнання фізичної особи безвісти відсутньою. (Оголошення 

фізичної особи померлою.) 

Тема 4. Поняття та ознаки юридичної особи. (Види юридичних осіб. 

Правоздатність і дієздатність юридичних осіб. Утворення, припинення 

юридичних осіб.) 

Тема 5. Поняття і види об’єктів цивільного права. (Поняття, види, форма, 

умови дійсності правочинів. Види недійсних правочинів. Поняття та види 

представництва. Права та обов’язки сторін. Поняття та види довіреності.) 

Тема 6. Поняття і види цивільно-правових строків. (Поняття позовної 

давності. Види строків позовної давності. Припинення, переривання і 

поновлення строків позовної давності.) 

Тема 7. Загальні положення права приватної власності фізичних осіб. 

(Умови виникнення і припинення приватної власності громадян. Основні 

форми здійснення права державної та комунальної власності. Поняття, об’єкти, 

суб’єкти авторського права. Особисті немайнові права автора. Суміжні права. 

Захист авторських та суміжних прав.) 

Тема 8. Поняття та принципи виконання зобов’язань. (Суб’єкти 

виконання зобов’язань. Місце, строк та спосіб виконання зобов’язань. 

Відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань.) 

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ З ДИСЦИПЛІНИ«ЦИВІЛЬНЕ 

ПРАВО» 

1. Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика // 

Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. - № 3. 

2. Конвенція про захист прав людини та основних свобод. Рим, 4 

листопада 1950 року. Ратифіковано Законом України від17 липня 1997р. № 

475/97-ВР // Офіційний вісник України. – 1998. - № 13. 
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3. Про право власності на окремі види майна : Постанова Верховної Ради 

України від 17 червня 1991р. (із змінами та доповненнями) // Відомості 

Верховної Ради України. – 1992. - № 35. – Ст. 517. 

4. Про авторське право і суміжні права: Закон України «» від 23 грудня 

1993р. № 3792-ХІІ ( в редакції Закону України від 11 липня 2001 р. № 2627-

ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 

1994. - № 13. - Ст. 64; Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 43. - 

Ст. 214. 

5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15 

6. Загальні положення про зобов'язання та договір: пояснення, тлумачення, 

рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, 

Міністерства юстиції, науковців, фахівців. – 2012. – 736 с. 

7. Килимник І. І. Цивільне право України : навч. посібник / І. І. Килимник, 

А. М. Бровдій, Д. Є. Кутоманов; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. 

Бекетова; Х. : ХНУМГ. – 2014. – 225 с. 

8. Луць В. В. Строки і терміни у цивільному праві: монографія/ В. В. 

Луць.-К., 2013. – 20 с. 

9. Ромовська З. Українське цивільне право. Загальна частина: Академічний 

курс: підручник/ 3. Ромовська.- 3-те вид., допов.- К., 2013. – 672 с. 

10. Харитонов Є. О. Цивільне право : посіб. для підгот. до іспиту / Є. О. 

Харитонов, Н. Ю. Голубєва, Ю. Ю. Акіменко. – Вид. 3-ге, перероб. і допов. 

– Х. : Одіссей, 2013. – Ч. 2. – 256 с. 

11. Цивільне право України. Особлива частина : підручник / за ред.: В. Г. 

Фазикоша, С. Б. Булеци. – К. : Знання, 2013. – 752 с. – (Вища освіта XXI 

століття). 

12. Цивільне право : підручник : у 2 т. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. 

Ярослава Мудрого"; за ред.: В. І. Борисова, І. В. Спасибо-Фатєєва, В. Л. 

Яроцький. – Х. : Право, 2014 – Т. 2. – 816 с. 

13. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар (пояснення, 

тлумачення, рекомендації з використання позицій вищих судових 

інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахів-ців). – Т. 5: Право 

власності та інші речові права / за ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: 

ФО-П Лисяк Л.С., 2011. – 624 с. – (Серія «Коментарі та аналітика»).  
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ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 

ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра  

на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра( здобутого за іншою спеціальністю), освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста, 

галузі знань 26 – Цивільна безпека 
за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» 

 

 
 

На виконання завдань Вам дається 1 година 20 хв. 

На кожне завдання пропонується 4 варіанти відповіді. 

Тільки один варіант відповіді є правильним. 

Ніяких виправлень у даних відповідях не допускається. 

Відповідь на тестове завдання – 4 балів за кожну правильну відповідь. 

 

 

Хай Вам щастить! 

 

Білет № 1 

Тестові завдання 

1. Структуру норми права утворюють такі елементи: 

А) юридичний факт, гіпотеза, диспозиція; 

Б) гіпотеза, диспозиція, санкція; 

В) право, обов’язок, відповідальність. 

 

 

2. Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України є: 

А) Президент України; 

Б) Прем’єр-міністр 

В) Міністр оборони України. 

 



9 

3. Центральний орган виконавчої влади формується як служба якщо 

більшість з його функцій складають функції по: 

А)державному нагляду (контролю) 

Б) управлінню державним майном; 

В) наданню адміністративних послуг. 

 

4. Правочин недійсність якого встановлена законом, є: 

А) безумовним; 

Б) нікчемним; 

В) оспорюваним. 

 

5. Підходами то типології держав визнаються: 

А) формаційний, цивілізаційний;                      

Б) інституційний, цивілізаційний; 

В) інституційний, формаційний. 

6. Міжнародні договори є частиною національного законодавства України 

за умови: 

А) Ратифікації Верховною Радою; 

Б) Надання згоди на їх обов’язковість Президентом України; 

В) додаткових умов не передбачено.  

7. Центральний орган виконавчої влади формується як інспекція якщо 

більшість з його функцій складають функції по: 

А)державному нагляду (контролю); 

Б) управлінню державним майном; 

В) наданню адміністративних послуг. 

 

8. Правочин недійсність якого встановлена законом, є: 

А) безумовним;  
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Б) нікчемним;  

В) оспорюваним.  

 

9. Структуру форми держави утворюють такі елементи: 

А) форма виконавчої влади, форма законодавчої влади, форма судової влади. 

Б) форма державного управління, форма державного апарату, форма 

політичного режиму. 

В)форма державного правління, форма державного устрою, форма політичного 

режиму. 

10. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на 

законних підставах: 

А) користуються лише тими права і свободами, які визначені для іноземців 

законами України; 

Б) користуються тими самими правами і свободами, як і громадянами України, 

однак не несуть обов’язків. 

В) користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі 

обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими 

Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. 

11. Арешт з утриманням на гауптвахті застосовується на строк: 

А) до десяти діб;      

Б) до п'ятнадцяти діб;               

В) до двадцяти діб.  

12. Представник може передати своє повноваження іншій особі: 

А) частково;                    

Б) повністю;           
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В) повністю або частково 

13. Форма державного правління – це порядок: 

А)  утворення і організації вищих органів влади в державі; 

Б) поділу території держави на певні складові частини і співвідношення влади 

між ними і державою в цілому; 

В) здійснення державної влади у певні способи певними, методами і засобами 

14. Розгляд дисциплінарних справ щодо державних службовців здійснює: 

А) фахівці; 

Б) дисциплінарна комісія; 

В) колеги по службі. 

15. Призначення на посаду професійного судді відбувається строком на:  

А) безстроково;                      

Б) один рік;                                  

В) три роки.  

16. Одержання доходів особи, цивільна дієздатність якої обмежена, 

здійснюються: 

А) особою, цивільна дієздатність якої обмежена;                       

Б) піклувальником; 

В) органом опіки та піклування. 

17. Форма державного устрою – це порядок: 

А) утворення і організації вищих органів влади в державі; 

Б) поділу території держави на певні складові частини і співвідношення влади 

між ними і державою в цілому; 
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В) здійснення державної влади у певні способи певними, методами і засобами. 

18. Громадянин України не може бути позбавлений права: 

А) в будь-який час повернутися в Україну; 

Б) вільно переміщатися територією України; 

В) виїхати за межі території України.  

19. Державна служба - це: 

А) приватна, обмежена діяльність спеціально підготовлених осіб;  

Б) публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного 

виконання завдань і функцій держав;  

В)  діяльність народних засідателів і присяжних. 

20. Розпоряджання заробітком, пенсією, стипендією, іншими доходами 

особи, цивільна дієздатність якої обмежена, здійснюються: 

А) особою, цивільна дієздатність якої обмежена;  

Б) піклувальником; 

В) органом опіки та піклування. 

21. Форма політичного режиму – це порядок: 

А)  утворення і організації вищих органів влади в державі; 

Б)  поділу території держави на певні складові частини і співвідношення влади 

між ними і державою в цілому; 

В) здійснення державної влади у певні способи певними, методами і засобами. 

22. За формою державного правління держави поділяються на: 

А) монархії та республіки; 

Б) тоталітарні та демократичні; 
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В) парламентські та президентські. 

23. Членами політичних партій можуть бути: 

А) громадяни України, іноземці, особи без громадянства; 

Б) громадяни України, іноземці; 

В) лише громадяни України. 

24. У разі неможливості усунення прямого підпорядкування близьких осіб, 

то: 

А) особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню; 

Б) близькі особи підлягають звільненню із займаних посад; 

В) особа, яка займає керівнику посаду, підлягає звільненню. 

25. Недієздатна фізична особа: 

А) не має права вчиняти будь-якого правочину; 

Б) має право вчиняти дрібні побутові правочини самостійно; 

В) має право вчиняти дрібні правочини за письмовою згодою опікуна.  

 

 

Голова фахової атестаційної комісії                                               І.С. Войтенко 



14 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ВСТУПНИКА 

Додаткове фахове вступне випробування проводиться у строки та згідно з 

Правилами прийому на навчання до Університету державної фіскальної служби 

України в 2019 році. 

Форма проведення – тестова. 

Кількість тестових завдань в екзаменаційному білеті – 25. 

Підсумкова оцінка за фахове вступне випробування виставляється за 100-

бальною шкалою на підставі сумарної кількості залікових балів. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати вступник за результатами 

фахового вступного випробування становить – 100 балів, кожна правильна 

відповідь оцінюється у чотири бали. Неправильні відповіді, а також відповіді в 

яких вказано два і більше варіантів (букв) оцінюванню не підлягають 

(виставляється  - 0 (нуль) балів). 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в оцінки за системою 

ECTSта 4-х бальну й 2-х бальну шкалу здійснюється у такому порядку.  

 

 

Кількість 

вірно 

виконаних 

тестових 

завдань 
 

Еквівалент 

оцінки за 
4-х бальною шкалою 

Еквівалент 

оцінки за 
2-х бальною 

шкалою 

20-25 (90-100 балів) відмінно 

Склав 
15-19 

(70-89 балів) добре 
10-14 

5-9 (50-69 балів) задовільно 

4-5 
(0-49 балів) незадовільно Не склав 

0-3 

 

 

Відмінно (5, А, 90-100 балів) – вступник отримує за глибоке і повне 

опанування змісту винесеного на екзамен начального матеріалу, в якому 

вступник легко орієнтується, відмінне знання нормативної бази.  

Добре (4, В, С - 70-89 балів) – вступник отримує за повне засвоєння 

винесеного на екзамен навчального матеріалу, володіння змістом законодавчих 

актів,  однак наявні певні прогалини у розумінні певних теоретичних положень, 

знаннях змісту підзаконних нормативних актів. 

Задовільно (3, D, E - 50-69 балів) – вступник отримує за знання та 

розуміння основних положень навчального матеріалу. Вступник володіє 

змістом лише кодифікованих законодавчих актів.  
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Незадовільно (2, FX, F - 0-49 балів) – вступник має безсистемні знання, 

або демонструє повне незнання і нерозуміння навчального матеріалу, змісту 

нормативної бази або відмовився від здачі роботи. 

 

 

 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії                                               І.С. Войтенко 



16 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Адміністративне право України у структурно-логічних схемах (загальна 

частина) : навчальний посібник / [Т.О. Мацелик, М.В. Коваль, В.Р. Біла та ін.] ; 

за заг. ред. к.ю.н., доцента Т.О. Мацелик. – Ірпінь : Видавництво Національного 

університету ДПС України, 2012. – 242 с. 

2. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: У двох томах: 

Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова). – К. : 

Видавництво „Юридична думка”, 2004. – 584 с. 

3. Адміністративне право України: навч. пociб. / С.Г. Стеценко. – К.: 

Атіка. – 2011. – 624 с. 

4. Адміністративне право України: підручник / Коломоєць Т.О. – К.: Юрінком 

Інтер. – 2012. – 600 с. 

5.  Виборче право України. Навчальний посібник / за ред. В.Ф. Погорілка, 

М.І. Ставнінчук. – К. : Парламентське вид-во, 2003. – 383 с. 

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення[текст] чинне 

законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 02.03.2015р: 

(відповідає офіційному текстові). – К. : «Центр навчальної літератури», 2015. – 

196 с. 

7.  Колодій А.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування: навч. 

посіб. / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. – К. ЮрінкомІнтер, 2000. 

8. Законодавство України. Сайт Верховної Ради України. – Електронний 

ресурс. - http://zakon1.rada.gov.ua. 

9. Колодій А.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування: навч. посіб. / 

А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. – К. Юрінком Інтер, 2000. 

10.Конституція України: Науково-практичний коментар. — Харків: Вид-во 

«Право»; К.: «Видавничий Дім«Ін Юре», 2003. — 808 с 

11.Конституційне право України: прагматичний курс : навч. К65 посіб. / 

М. В. Афанасьєва, Ю. Ю. Бальцій, Ю. Д. Батан [та ін.] ; за заг. ред. 

М. В. Афанасьєвої, А. А. Єзерова ; тех. ред. Ю. Д. Батан. — Одеса : Юридична 

література, 2017 — 256 с. 

12.Конституційне право України [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для 

самост. роботи та практ занять для студ. 2 курсу денних фак-тів першого 

(бакалавр.) рівня галузь знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад. 

Ю. Г. Барабаш [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого, 2016. - 178 с 

13.Федоренко Л.В. Конституційне право України: підруч. / До 20-ої річниці  

Конституції України та 25-ої річниці незалежності України / В.Л. Федоренко . – 

К.: Видавництво Ліра-К-2016. – 616 с. 

14.Кравчук М.В. Теорія держави та права (опорні конспекти): Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Атіка, 2007. – 288 с. 

15.Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник / О.Ф. Скакун. – К.: Правова 

єдність. – 2011. – 520 с. 

16.Теорія держави і прав: навчальний посібник./Шевченко А.Є., Старостюк 

А.В. – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 270 с. 



17 

17.Загальна теорія держави і права: підручник для студентів юридичних вищих 

навчальних закладів./М.В.Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.. – 

Харків: Право, 2009. – 584 с. 

18.Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика // 

Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. - № 3. 

19.Конвенція про захист прав людини та основних свобод. Рим, 4 листопада 

1950 року. Ратифіковано Законом України від17 липня 1997р. № 475/97-ВР // 

Офіційний вісник України. – 1998. - № 13. 

20.Про право власності на окремі види майна : Постанова Верховної Ради 

України від 17 червня 1991р. (із змінами та доповненнями) // Відомості 

Верховної Ради України. – 1992. - № 35. – Ст. 517. 

21.Про авторське право і суміжні права: Закон України «» від 23 грудня 1993р. 

№ 3792-ХІІ ( в редакції Закону України від 11 липня 2001 р. № 2627-ІІІ (із 

змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 13. 

- Ст. 64; Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 43. - Ст. 214. 

22.Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. – [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15 

23.Загальні положення про зобов'язання та договір: пояснення, тлумачення, 

рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства 

юстиції, науковців, фахівців. – 2012. – 736 с. 

24.Килимник І. І. Цивільне право України : навч. посібник / І. І. Килимник, 

А. М. Бровдій, Д. Є. Кутоманов; Харк. нац. ун-т міськ. госп-

ваім. О. М. Бекетова; Х. : ХНУМГ. – 2014. – 225 с. 

25.Луць В. В. Строки і терміни у цивільному праві: монографія/ В. В. Луць.-К., 

2013. – 20 с. 

26.Ромовська З. Українське цивільне право. Загальна частина: Академічний 

курс: підручник/ 3. Ромовська.- 3-те вид., допов.- К., 2013. – 672 с. 

27.Харитонов Є. О. Цивільне право : посіб. для підгот. до іспиту / 

Є. О. Харитонов, Н. Ю. Голубєва, Ю. Ю. Акіменко. – Вид. 3-ге, перероб. і 

допов. – Х. : Одіссей, 2013. – Ч. 2. – 256 с. 

28.Цивільне право України. Особлива частина : підручник / за ред.: 

В. Г. Фазикоша, С. Б. Булеци. – К. : Знання, 2013. – 752 с. – (Вища освіта XXI 

століття). 

29.Цивільне право : підручник : у 2 т. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. 

Ярослава Мудрого"; за ред.: В. І. Борисова, І. В. Спасибо-Фатєєва, 

В. Л. Яроцький. – Х. : Право, 2014 – Т. 2. – 816 с. 

30.Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар (пояснення, 

тлумачення, рекомендації з використання позицій вищих судових інстанцій, 

Міністерства юстиції, науковців, фахів-ців). – Т. 5: Право власності та інші 

речові права / за ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: ФО-П Лисяк Л.С., 2011. 

– 624 с. – (Серія «Коментарі та аналітика»).  

 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії                                                І.С. Войтенко 


