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Рівне 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Фахове вступне випробування за спеціальністю 262 “Правоохоронна 

діяльність” проводиться з метою оцінки рівня професійних знань випускників-

бакалаврів, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою. 

Фахове вступне випробування базується на змістових модулях 

дисциплін: 

1. Теорія держави і права; 
2. Кримінальне право і процес; 
3. Адміністративне право і судочинство. 

 
 

2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

2.1. Організація фахового вступного випробовування здійснюється відповідно 

до Положення про приймальну комісію Національного університету водного 

господарства та природокористування. 

2.2. Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі і 

складається із 50-ти тестових завдань кожне з яких містить п’ять варіантів відповіді. 

2.3. Порядок нарахування балів при проходженні тестування за завдання 

першого рівня складності: 

Структура тестового 

завдання 

Умови нарахування (2 бали) 

1. Питання 

a) 100% вірна; 

b) 0% невірна; 

c) 0% невірна; 

d) 0% невірна; 

e) 0% невірна. 

Питання містить лише одну вірну 

відповідь, при виборі якої нараховується 2 

бали. 

При виборі невірного варіанту відповіді 

завдання оцінюється в 0 балів. 

 
2.4. Якщо в завдані вступник відмітив більше варіантів відповідей, ніж 

передбачено завданням, то завдання оцінюється в 0 балів. 

2.5. Час проведення вступного фахового випробування складає до трьох  

астрономічних годин. 

 

3.ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЯКИЙ ВИНОСИТЬСЯ НА  

ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБОВУВАННЯ 

 

Зміст навчальних дисциплін 

 

Теорія держави і права 

 

Предмет теорії держави та права. Методологічне значення теорії держави та 



права. Загальнотеоретична юридична наука в Україні. Поняття, походження, основні 

функції  держави. Поняття держави, її соціальна цінність. Походження держави. 

Загальне і особливе в походженні держави. Розвиток держави, її історичні типи. 

Ознаки, що відрізняють державу від інших організацій суспільства. 

 Правова держава і громадянське суспільство. Поняття функцій держави. 

Взаємозв’язок і взаємозалежність функцій держави, їх розвиток на різних етапах 

розвитку держави. Класифікація функцій держави. Внутрішні функції держави. 

Поняття форми держави. Форма правління. Монархічна та республіканська форма 

правління. Їх види і основні риси. Поняття і види форм державного устрою. Унітарна 

держава, федерація, конфедерація, імперія, їх основні ознаки і особливості. Поняття 

державно-правового режиму. Його співвідношення з формою правління, формою 

державного устрою. Види державно-правових режимів. Особливості елементів форм 

Української держави. 

Поняття механізму держави. Механізм держави як система державних 

організацій. Державні організації: поняття, основні ознаки, види. Поняття 

державного апарату, його співвідношення з механізмом держави. Принцип розподілу 

влад і структура державного апарату. Законодавча, виконавча і судова влади, їх 

соціальне призначення, основи організації і взаємодії. Вимоги до державного апарату 

в умовах демократичної правової держави.  

Історія розвитку поняття громадянського суспільства. Поняття та ознаки 

громадянського суспільства. Поняття і ознаки правової держави. Співвідношення 

громадянського суспільства і правової держави. Основні напрямки формування 

громадянського суспільства і правової держави в Україні.  

Поняття права, його соціальна цінність. Право як нормативний регулятор 

суспільних відносин. Історичні типи права. Функції права. Спеціально-юридичні 

функції права. Право і управління. Правові форми діяльності держави. Право і 

державний примус. 

Поняття права, його відмінні ознаки. Різноманітність визначень права. Об'єктивне 

право. Сутність, зміст, структура і соціальна цінність об’єктивного права. Право і 

закон. Принципи права: загально правові, міжгалузеві, галузеві, принципи інститутів 

права, їх характеристика. Структура та форми права. Ознаки суб'єктивного 

юридичного права. Ознаки суб'єктивного юридичного обов'язку. 

Поняття правоутворення. Правотворчість як особлива форма соціального 

управління. Суб'єкти, принципи і стадії правотворчості. Правотворчість і юридична 

техніка. Поняття і види форм (джерел) права, їх особливості. Нормативно-правовий 

акт як основна форма (джерело) права. Дія нормативно-правових актів у часі, 

просторі та по колу осіб. 

Норма права, правовий інститут, підгалузь права, галузь права, правовий 

комплекс як основні структурні елементи системи права; їх характеристика. Основи і 

принципи побудови і функціонування системи права. Предмет і метод правового 

регулювання як основи розподілу права на галузі і інститути права. Поняття і зміст 

системи законодавства, її співвідношення з системою права. Система законодавства 

України. Систематизація нормативних актів. Кодифікація і інкорпорація.  

Поняття, форми реалізації норм права. Методи забезпечення реалізації норм 

права. Виконання як форма реалізації норм права. Використання як форма реалізації 

норм права. Дотримання як форма реалізації норм права. Соціальний і правовий 

зміст реалізації норм права.  



Правовідносини та юридична відповідальність. Види правовідносин і критерії їх 

класифікації. Склад і зміст правовідносин. Поняття і види суб'єктів 

правовідносин.Правосуб'єктність: правоздатність, дієздатність, деліктоздатність. 

Поняття та види суб'єктів правовідносин. Поняття та види об'єктів правовідносин. 

Юридичні факти: поняття і класифікація.  

Юридична відповідальність: поняття, ознаки. Види юридичної відповідальності. 

Підстави притягнення та звільнення від юридичної відповідальності.  

 

Кримінальне право і процес 

Кримінальна відповідальність та її підстави. Чинність закону про 

кримінальну відповідальність щодо осіб, які вчинили злочин за межами України. 

Зворотня дія закону про кримінальну відповідальність. Ознаки злочину. Класифікація 

злочинів.  Види складу злочину. Об’єкт злочину та його види. Суб’єкт злочину та 

його ознаки і види. Суб’єктивна сторона злочину та її ознаки. Форми вини. Стадії 

вчинення злочину. Відмінність понять Добровільна відмова від скоєння злочину та 

Дійове каяття. Співучасть у злочині та її види. Поняття службової особи  у злочинах 

у сфері службової діяльності. Сукупність злочинів та її види. Поняття вбивств та їх 

види. Поняття та види множинності злочинів. Бандитизм, його характерні ознаки. 

Обставини, що виключають злочинність діяння. Звільнення від кримінальної 

відповідальності. Поняття покарання та його мета. Система і види покарань. 

Чинність  закону про кримінальну відповідальність у просторі. 

Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. 

Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування. Особливості 

допиту малолітньої або неповнолітньої особи. Протокол пред'явлення для впізнання. 

Порядок  укладання угод під час кримінального провадження. Закриття 

кримінального провадження. Додатки до обвинувального акту. Поняття «цивільний 

відповідач». Права та обов’язки цивільного відповідача. Поняття належності доказів. 

Підстави, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Підстави для 

відводу представника, захисника. Поняття доказів, джерела доказів. Обов’язок 

доказування у кримінально-процесуальному законодавстві. Випадки в яких слідчий 

суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) 

дії. Види втручання в приватне спілкування. Види судової експертизи. Фіксація 

результатів обшуку і виїмки. Тактичні правила проведення слідчого експерименту. 

Особливості перевірки показань на місці. Фіксація результатів відтворення 

обстановки та обставин події. Поняття та значення запобіжних заходів 

 

Адміністративне право і судочинство 

Поняття і основні риси державного управління. Сутність виконавчої влади, 

її співвідношення з державним управлінням та адміністративним правом. 

Адміністративне право України як галузь права, його предмет. Метод і система 

адміністративного права України. Поняття, особливості та види адміністративно-

правових норм. Джерела адміністративного права України. Особливості 

систематизації адміністративного права України.  

Поняття, основні риси та види адміністративно-правових відносин. 

Адміністративно-правовий статус громадян України. Звернення громадян, їх види. 

Поняття, ознаки та правове положення органів виконавчої влади. Види органів 

виконавчої влади. Система органів виконавчої влади та принципи її побудови. 



Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади. Компетенція та форми 

діяльності Кабінету Міністрів України за Законом України "Про Кабінет Міністрів 

України". Центральні органи виконавчої влади, їх види. Міністерства в системі 

центральних органів виконавчої влади. Повноваження і форми діяльності місцевих 

державних адміністрацій.  

Поняття, види та принципи державної служби в Україні. Особливості 

дисциплінарної відповідальності державних службовців. Поняття та види функцій 

державного управління. Поняття форм державного управління, їх види. 

Адміністративний примус, види його заходів. Адміністративно-попереджувальні 

заходи, їх види та суть. Заходи адміністративного припинення, їх види та суть.  

Поняття й основні риси адміністративної відповідальності. Завдання, 

система і чинність законодавства України про адміністративні правопорушення. 

Адміністративне правопорушення, його поняття та склад. Суб'єкти адміністративних 

правопорушень. Особливості відповідальності неповнолітніх в віці від 16 до 18 

років. Особливості адміністративної відповідальності  Відповідальність 

військовослужбовців за вчинення адміністративних правопорушень. Особливості 

відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Особливості 

адміністративної відповідальності юридичних осіб. Обставини, що виключають 

адміністративну відповідальність. Цілі адміністративних стягнень, їх види. 

Попередження та штраф як адміністративні стягнення. Оплатне вилучення і 

конфіскація предметів як адміністративні стягнення. Позбавлення спеціального 

права, наданого громадянинові, як вид адміністративного стягнення. Громадські 

роботи як вид адміністративного стягнення. Виправні роботи й адміністративний 

арешт як адміністративні стягнення. Заходи впливу, що застосовуються до 

неповнолітніх. Загальні правила накладення стягнень за адміністративні 

правопорушення. Строки накладення адміністративних стягнень.  

Адміністративний процес: зміст, загальні риси, особливості. Структура 

адміністративного процесу та характеристика окремих видів проваджень. 

Дисциплінарне провадження: завдання, стадії, особливості. Дисциплінарне 

провадження: завдання, стадії, особливості. Адміністративна юрисдикція: загальні 

риси, принципи. Адміністративна юстиція: поняття, моделі та особливості 

становлення в Україні.  

Адміністративне судочинство в Україні: завдання та принципи. Завдання і 

порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення. Засоби 

забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. 

Адміністративне затримання. Протокол про адміністративне правопорушення. 

Постанова по справі про адміністративне правопорушення. Види рішень, що 

приймаються по скарзі чи протесту на постанову про накладення адміністративного 

стягнення. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. Органи 

(посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні 

правопорушення. Правове положення і повноваження адміністративних комісій. 

Справи про адміністративні правопорушення, підвідомчі органам внутрішніх справ. 

Справи про адміністративні правопорушення, підвідомчі судам (суддям). Порядок 

оскарження та опротестувати постанови по справі про адміністративне 

правопорушення. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що 

посягають на встановлений порядок управління. Відомчий та міжвідомчий контроль. 

Судовий контроль в державному управлінні. 
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5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 Фахове вступне випробовування для вступників ступеня магістр на основі 
ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста, ступеня магістра) проводиться у письмовій 
формі або з використанням комп’ютерної техніки. 
 Бал фахового вступного випробовування визначається як сума балів, 



одержаних за вирішення 50-ти тестів. Кожне питання оцінюється від 0 до 2-х  балів. 
Детальний опис нарахування балів приведений в пунктах 2.3. - 2.5. цієї програми.  
Оцінка за виконання фахового вступного випробування  за шкалою від 100 до 200 
балів визначається за формулою 
N = n +100, 
де n – бал фахового вступного випробування; 

 Вступник допускається до участі у конкурсі, якщо оцінка за виконання 
фахового вступного випробування складає не менше 110 за шкалою від 100 до 200 
балів. 
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