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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Призначення  програми  –  забезпечити  проведення  фахового
випробування  при  вступі  на  ІІ  курс  (з  нормативним терміном навчання  на
вакантні місця) для здобуття освітнього ступеня бакалавр.

Мета фахового  випробування  полягає  у  з'ясуванні  рівня  теоретичних
знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і
варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця кваліфікації бакалавр
з права.

Завдання  вступного  випробування  передбачають  перевірку  і  оцінку
знань та вмінь абітурієнта, перевірку належної підготовки вступника шляхом
систематизації  знань  за  фундаментальними  та  основними  галузевими
правовими науками.

Вимоги  до  здібностей  і  підготовки  абітурієнтів.  Для  успішного
засвоєння  дисциплін,  передбачених  навчальним  планом  для  підготовки
фахівців за ступенем бакалавр, абітурієнти повинні здобути знання з фахових
дисциплін, що викладаються на І курсі, згідно з навчальними програмами, а
також  володіти  здібностями  до  засвоєння  знань,  умінь  і  навичок  в  галузі
правових  дисциплін.  Обов'язковою  умовою  є  вільне  володіння  державною
мовою.

Характеристика  змісту  програми. Програма  складається  з  переліку
питань,  які  відображають  окремі  аспекти  напряму  підготовки  та  інтегрує
знання з окремих дисциплін, передбачених програмою підготовки на І курсі зі
спеціальності 081 Право.

Фахове  вступне  випробування  проводиться  з  дисципліни
“Правознавство”.

СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Вступник  отримує для  відповіді  білет,  в  яком визначені  3  завдання  в

рамках змісту програмних питань з дисципліни “Правознавство”.
Вступне випробування проводиться в письмовій формі, тривалість якого

не  повинна  перевищувати  2  години.  Вступне  випробування  у  формі
письмового екзамену проводять три члени комісії.

По  закінченню  вступного  випробування  екзаменатори  оцінюють
правильність відповідей абітурієнтів, заповнюють екзаменаційну відомість та
підписують  її.  Інформація  про  результати  вступного  випробування
оголошується вступникові у день його проведення.

ВИМОГИ ДО ВІДПОВІДІ АБІТУРІЄНТА
У процесі  складання  вступного  випробування  абітурієнт  має  виявити

достатній рівень набутих знань і вмінь.
Вступники повинні знати і вміти:
- основні поняття з правознавства;
- володіти загальнотеоретичними поняттями і категоріями;
- правильно викладати свої думки про складні юридичні явища;
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- вміти використовувати теоретичні знання у юридичній практиці;
- знаходити  необхідну  юридичну  та  іншу  спеціальну  літературу  для

поповнення своїх теоретичних знань;
- давати  аналіз  та  тлумачення  нормам  права,  нормативно-правовим

актам;
- знати основні правові процедури захисту прав і свобод людини.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ
ПРАВОЗНАВСТВО

Тема 1. Основи загальної теорії держави та права
Влада та норми у первісному суспільстві. Виникнення права і держави.
Загальна  характеристика  теорій  походження  держави.  Загальна

характеристика теорій походження права.
Поняття  й  ознаки  права.  Природне  та  позитивне  право.  Суб'єктивне

право  та  юридичний  обов'язок.  Принципи  права.  Функції  права.
Співвідношення права та моралі, політики, релігії.

Поняття  та  види  джерел  права.  Нормативно-правові  акти:  закони  та
підзаконні акти. Нормативно-правовий договір. Правовий звичай. Юридичний
прецедент. Юридична доктрина.

Система  права:  норма  права,  інститути  права,  галузі  права.
Фундаментальна, основні та профільні галузі українського права. Приватне і
публічне право. Матеріальне і процесуальне право.

Поняття та види норм права.  Структура норми права.  Норма права та
стаття закону.

Систематизація нормативно-правових актів. Кодифікація. Інкорпорація.
Поняття  правовідносин  та  їх  структура.  Суб'єкти  правовідносин  та

правосуб'єктність  (правоздатність,  дієздатність,  деліктоздатність).  Види
правовідносин. Поняття та види юридичних фактів.

Поняття  законності  та  правопорядку.  Гарантії  законності  та
правопорядку.

Правова поведінка. Правомірна і неправомірна правова поведінка.
Поняття, види та ознаки правопорушення. Склад правопорушення.
Поняття  та  ознаки  юридичної  відповідальності.  Види  юридичної

відповідальності. Підстави та цілі юридичної відповідальності.
Поняття  та  ознаки  держави.  Типологія  держави  (формаційний  та

цивілізаційний  підхід).  Механізм  держави.  Функції  держави.  Поняття  та
особливості сучасної держави.

Форма  держави:  форма  правління,  форма  державного  устрою,
державний режим. Поняття, ознаки та види монархій та республік. Поняття та
ознаки  унітарної  держави.  Федеративна  держава  та  її  особливості.
Конфедерація.
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Поняття  та  ознаки  правової  держави.  Громадянське  суспільство  і
держава.

Партії  та  держава.  Держава  та  церква.  Соціальна  держава  та  її
призначення.

Україна  як  сучасна  держава.  Взаємовідносини  між  українською
державою та світовою спільнотою.

Тема 2. Основи конституційного права
Конституційне право - профілююча та фундаментальна галузь права.
Предмет та методи конституційного права як галузі права.
Поняття  та  особливості  конституційних  норм.  Структура  норми

конституційного права. Дія конституційно-правових норм у просторі, в часі та
за колом осіб. Конституційно-правові інститути.

Поняття джерел конституційного права.  Види джерел конституційного
права.

Конституція України - основне джерело конституційного права. Закон як
джерело  конституційного  права.  Підзаконні  нормативно-правові  акти  як
джерело конституційного права.

Поняття  та  особливості  конституційних  правовідносин.  Склад
конституційних  правовідносин.  Суб'єкти  конституційних  правовідносин:
загальна характеристика.  Об'єкти конституційних правовідносин: поняття та
види. Підстави виникнення, зміни та припинення конституційних відносин.

Поняття  Конституції.  Функції  Конституції.  Юридичні  властивості
Конституції.  Механізм  реалізації  Конституції  України.  Конституційний
розвиток  України:  основні  історичні  етапи.  Поняття  та  суб'єкти  правової
охорони Конституції.

Загальна  характеристика  Конституції  України  1996  р.  Конституційна
реформа в Україні: зміст та основні етапи. Конституційні акти про суверенітет,
незалежність та правонаступництво України.

Поняття та підстави конституційної відповідальності. Поняття та склад
конституційних правопорушень. Санкції в конституційному праві.

Державний  суверенітет.  Народний  суверенітет.  Основні  принципи
демократичної правової держави. Основні функції держави Україна. Державні
символи України.

Адміністративно-територіальний  устрій  України.  Державна  територія:
поняття та склад. Державний кордон: поняття та види. Конституційний статус
Автономної Республіки Крим.

Поняття  громадянства  України.  Принципи  громадянства  України.
Підстави набуття громадянства України. Припинення громадянства України.
Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні.

Конституційні  права  та  свободи  людини  і  громадянина  в  Україні,  їх
класифікація.  Гарантії  реалізації  прав  та  свобод  людини  та  громадянина  в
Україні.
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Особисті права та свободи людини. Політичні права громадян України.
Економічні права особи в Україні. Конституційне регулювання соціальних та
культурних  прав  особи  в  Україні.  Конституційні  обов'язки  людини  і
громадянина в Україні.

Конституційне право на освіту та його гарантії. Право громадян України
на  свободу  об'єднання  в  політичні  партії.  Поняття  та  види  громадських
об'єднань.

Конституційне  право  на  свободу  світогляду  та  віросповідання.
Військовий обов'язок, його зміст.

Поняття референдуму. Види референдумів. Поняття виборів.
Поняття  суб'єктивного  виборчого  права.  Поняття  та  види  виборчих

систем. Принципи виборчого права в Україні. Загальна характеристика виборів
народних  депутатів  України.  Загальна  характеристика  виборів  Президента
України. Загальна характеристика місцевих виборів.

Конституційний  принцип  поділу  державної  влади  в  Україні.  Система
органів державної влади в Україні.

Верховна Рада України - єдиний орган законодавчої влади в Україні.
Законодавчий  процес  та  його  стадії:  загальна  характеристика.

Конституційно-правовий  статус  народного  депутата  України.  Підстави  і
порядок  дострокового  припинення  повноважень  Верховної  Ради  України.
Підстави  і  порядок  дострокового  припинення  повноважень  народного
депутата України. Порядок роботи Верховної Ради України.

Президент України - глава держави. Повноваження Президента України.
Підстави дострокового припинення повноваження Президента України.

Система органів виконавчої влади в Україні. Конституційно-правовий статус
Кабінету Міністрів України. Склад та порядок формування Кабінету Міністрів
України.

Міністерства  та  інші  центральні  органи  виконавчої  влади.
Конституційний статус місцевих державних адміністрацій.

Поняття  місцевого  самоврядування.  Принципи  місцевого
самоврядування  в  Україні.  Система  місцевого  самоврядування  в  Україні.
Конституційно-правовий статус територіальної громади.

Тема 3. Основи судової та правоохоронної системи
Конституційні засади організації судової влади в Україні.
Поняття  правосуддя.  Основні  принципи правосуддя  в  Україні.  Судова

система України, загальна характеристика.
Конституційний Суд України: правовий статус, повноваження, порядок

утворення, склад.
Система  судів  загальної  юрисдикції  в  Україні  після  судової  реформи

2017 року. Спеціалізація судів загальної  юрисдикції.  Види та повноваження
адміністративних та  господарських судів.  Інші спеціалізовані  суди.  Поняття
судової інстанції.
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Правовий статус суддів. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду
судді суду загальної юрисдикції. Гарантії незалежності суддів.

Поняття правоохоронних органів України.
Тема 4. Основи кримінального права
Кримінальне  право  як  галузь  права.  Загальна  характеристика

кримінального  законодавства  України.  Дія  кримінального  закону  у  часі,
просторі та за колом осіб.

Поняття  кримінальної  відповідальності.  Підстави  кримінальної
відповідальності.

Поняття та ознаки злочину. Види злочинів. Склад злочину. Незакінчений
злочин. Поняття повторності, рецидиву та сукупності злочинів.

Суб'єкт  та  суб'єктивна  сторона  злочину.  Поняття  неосудності  та
обмеженої осудності. Вік кримінальної відповідальності.

Об'єкт та об'єктивна сторона злочину.
Стадії  вчинення  злочину.  Добровільна  відмова  при  незакінченому

злочині.
Поняття співучасті у злочині. Види співучасників. Форми співучасників.
Обставини,  що  виключають  злочинність  діяння.  Звільнення  від

кримінальної відповідальності.
Поняття  та  мета  кримінального  покарання.  Види  покарань.  Загальні

засади  призначення  покарання.  Обставини,  що  пом'якшують  покарання.
Обставини, що обтяжують покарання.

Поняття та мета примусових заходів медичного характеру.
Кримінальна відповідальність неповнолітніх.
Загальна характеристика злочинів проти особи. Загальна характеристика

злочинів  проти  власності.  Загальна  характеристика  злочинів  проти
громадського  порядку  та  моральності.  Злочини  проти  безпеки  руху  та
експлуатації автотранспорту.

Тема 5. Основи адміністративного права
Адміністративне  право  як  галузь  права.  Джерела  адміністративного

права.
Адміністративно-правові  норми  і  адміністративно-правові  відносини.

Суб'єкти адміністративного права. Поняття державного управління.
Поняття та види адміністративного примусу. Поняття, ознаки та підстави

адміністративної відповідальності.
Поняття  та  ознаки  адміністративного  правопорушення.  Склад

адміністративного  правопорушення.  Система  і  види  адміністративних
стягнень.

Заходи  впливу,  що застосовуються  до  неповнолітніх.  Адміністративна
відповідальність неповнолітніх.

Тема 6. Основи цивільного та сімейного права
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Цивільне  право  як  галузь  права.  Функції  цивільного  права.  Джерела
цивільного права.  Цивільне законодавство України. Загальна характеристика
Цивільного кодексу України.

Цивільні  правовідносини:  поняття,  структура.  Види  цивільних
правовідносин.

Виникнення,  зміна  і  припинення  цивільних  правовідносин.  Поняття
юридичних фактів.

Цивільна правоздатність фізичних осіб. Цивільна дієздатність фізичних
осіб.

Повна  дієздатність.  Часткова  цивільна  дієздатність  особи.  Неповна
цивільна  дієздатність  особи.  Обмеження  цивільної  дієздатності  фізичної
особи.  Визнання  фізичної  особи  недієздатною.  Визнання  громадянина
безвісно відсутнім. Оголошення громадянина померлим. Опіка та піклування.

Поняття  юридичної  особи.  Види  юридичних  осіб.  Цивільна
правосуб'єктність юридичної особи. Створення юридичної особи. Припинення
діяльності юридичної особи.

Поняття об'єктів цивільних прав. Види об'єктів цивільних прав.
Поняття  правочину.  Види  правочинів.  Форма  правочинів.  Зміст

правочину та умови дійсності правочину. Недійсність правочинів.
Поняття  представництва,  його значення та зміст.  Виникнення та види

представництва. Позовна давність.
Поняття  та  зміст  права  власності.  Способи  набуття  права  власності.

Припинення права власності. Поняття права приватної власності. Суб'єкти та
об'єкти  права  приватної  власності.  Поняття  права  державної  власності.
Суб'єкти та об'єкти права державної власності.

Суб'єкти і об'єкти права інтелектуальної власності.
Поняття  та  види  зобов'язань.  Підстави  виникнення  зобов'язань.

Припинення зобов'язань.
Поняття  та  види  цивільно-правових  договорів.  Укладення  договору.

Виконання договору. Припинення договору.
Поняття, мета, підстави та умови цивільно-правової відповідальності.
Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду. Часткова,

солідарна  та  субсидіарна  відповідальність.  Договірна  та  позадоговірна
відповідальність.

Особливості  цивільно-правової  відповідальності  малолітніх  та
неповнолітніх осіб.

Загальна характеристика зобов'язань, що виникають із заподіяння шкоди.
Поняття та види спадкування. Спадкування за заповітом. Спадкування за

законом. Правові наслідки прийняття спадщини та відмови від спадщини.
Конституційне право громадян на житло. Поняття житлового фонду та

його види. Житлові права та обов'язки громадян.
Поняття  шлюбу.  Умови  вступу  в  шлюб  та  перешкоди  до  укладення

шлюбу.
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Порядок  укладення  шлюбу.  Шлюбний  договір.  Підстави  припинення
шлюбу.

Порядок  припинення  шлюбу.  Правові  наслідки  припинення  шлюбу.
Визнання шлюбу недійсним. Особисті права і обов'язки подружжя. Майнові
правовідносини подружжя.  Особисті  немайнові  права  і  обов'язки батьків та
дітей. Майнові правовідносини батьків і дітей.

Підстави, порядок та правові наслідки позбавлення батьківських прав.
Поняття та правові наслідки усиновлення.
Реєстрація актів цивільного стану.
Тема 7. Основи трудового права
Трудове право як галузь права. Поняття, сторони, зміст і види трудового

договору. Порядок укладання трудового договору. Поняття та види переведень
на іншу роботу.

Підстави  припинення  трудового  договору.  Розірвання  трудового
договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи
роботодавця.

Колективний договір: поняття та сторони.
Поняття та види робочого часу.
Поняття та види часу відпочинку. Види відпусток та порядок їх надання.
Поняття та структура заробітної платні.
Правове регулювання праці неповнолітніх.
Поняття  і  засоби  забезпечення  трудової  дисципліни.  Заохочення  та

порядок  їх  застосування.  Поняття  та  види  дисциплінарної  відповідальності
працівників.

Види дисциплінарних стягнень та порядок їх накладання.
Поняття,  підстава  та  умови  матеріальної  відповідальності  сторін

трудового договору. Види матеріальної відповідальності працівника за шкоду,
заподіяну майну роботодавця.

Поняття індивідуальних трудових спорів, порядок їх вирішення. Поняття
колективних трудових спорів, порядок їх вирішення.

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

1. Загальна  характеристика  теорій  походження  держави  та  теорій
праворозуміння.

2. Поняття й ознаки права, його принципи та функції.
3. Поняття, види та характеристика джерел права. 
4. Система права: норма права, інститути права, галузі права. Поділ

права на приватне і публічне, матеріальне і процесуальне.
5. Поняття  та  види  норм  права.  Структура  норми  права.

Співвідношення норми права та статті закону.
6. Поняття правовідносин, їх структура та види.

7



7. Суб'єкти  правовідносин  та  правосуб'єктність  (правоздатність,
дієздатність, деліктоздатність). Поняття та види юридичних фактів.

8. Поняття законності та правопорядку, їх гарантії.
9. Правова поведінка. Правомірна і неправомірна правова поведінка.
10. Поняття, види та ознаки правопорушення. Склад правопорушення.
11. Поняття та ознаки юридичної відповідальності.  Види юридичної

відповідальності. Підстави та цілі юридичної відповідальності.
12. Поняття та ознаки держави. Типологія держави (формаційний та

цивілізаційний підхід). 
13. Механізм держави. Функції сучасної держави.
14. Форма  держави:  форма  правління,  форма  державного  устрою,

державний режим. 
15. Поняття та ознаки правової держави. Громадянське суспільство і

держава.
16. Предмет та методи конституційного права як галузі права.
17. Поняття  та  особливості  конституційних  норм.  Структура  норми

конституційного права. 
18. Дія конституційно-правових норм у просторі,  в часі  та за колом

осіб. Конституційно-правові інститути.
19. Поняття джерел конституційного права та їх види.
20. Поняття та особливості конституційних правовідносин. 
21. Склад  конституційних  правовідносин:  суб'єкти  та  об'єкти.

Підстави виникнення, зміни та припинення конституційних відносин.
22. Юридичні властивості та механізм реалізації Конституції України.
23. Загальна характеристика Конституції України 1996 р. 
24. Основні принципи демократичної правової держави.
25. Адміністративно-територіальний  устрій  України.  Державна

територія: поняття та склад.
26. Поняття громадянства України та його принципи. 
27. Підстави набуття та припинення громадянства України.
28. Конституційні права та свободи людини і громадянина в Україні, їх

класифікація та гарантії реалізації.
29. Особисті,  політичні,  економічні  та  культурні  права  і  свободи

людини  і  громадянина.  Конституційні  обов'язки  людини  і  громадянина  в
Україні.

30. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні.
31. Поняття та види виборчих систем. 
32. Принципи  виборчого  права  в  Україні.  Загальна  характеристика

виборів, їх види.
33. Конституційний  принцип  поділу  державної  влади  в  Україні.

Система органів державної влади в Україні.
34. Верховна  Рада  України  -  єдиний  орган  законодавчої  влади  в

Україні.
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35. Законодавчий процес та його стадії: загальна характеристика. 
36. Конституційно-правовий статус народного депутата України. 
37. Президент  України  -  глава  держави.  Повноваження  Президента

України.
38. Підстави  дострокового  припинення  повноваження  Президента

України. 
39. Система  органів  виконавчої  влади  в  Україні.  Конституційно-

правовий статус Кабінету Міністрів України.
40. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. 
41. Конституційний статус місцевих державних адміністрацій.
42. Поняття  місцевого  самоврядування.  Система  місцевого

самоврядування в Україні.
43. Конституційні засади організації судової влади в Україні.
44. Поняття правосуддя. Основні принципи правосуддя в Україні. 
45. Конституційний  Суд  України:  правовий  статус,  повноваження,

порядок утворення, склад.
46. Система  судів  загальної  юрисдикції  в  Україні  після  судової

реформи 2017 року. 
47. Спеціалізація  судів  загальної  юрисдикції.  Поняття  судової

інстанції.
48. Поняття правоохоронних органів України.
49. Кримінальне право як галузь права. 
50. Загальна  характеристика  кримінального  законодавства  України.

Дія кримінального закону у часі, просторі та за колом осіб.
51. Поняття  кримінальної  відповідальності.  Підстави  кримінальної

відповідальності.
52. Поняття та ознаки злочину. Види злочинів. 
53. Склад злочину та його елементи.
54. Поняття повторності, рецидиву та сукупності злочинів.
55. Суб'єкт  та  суб'єктивна  сторона  злочину.  Поняття  неосудності  та

обмеженої осудності. Вік кримінальної відповідальності.
56. Об'єкт та об'єктивна сторона злочину.
57. Стадії вчинення злочину. Добровільна відмова при незакінченому

злочині.
58. Поняття співучасті у злочині. Види та форми співучасників.
59. Обставини,  що  виключають  злочинність  діяння.  Звільнення  від

кримінальної відповідальності.
60. Поняття та мета кримінального покарання. Види покарань. 
61. Загальні  засади  призначення  покарання.  Обставини,  що

пом'якшують покарання. Обставини, що обтяжують покарання.
62. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру.
63. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.
64. Загальна характеристика злочинів проти особи. 
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65. Загальна характеристика злочинів проти власності. 
66. Загальна характеристика злочинів проти громадського порядку та

моральності. 
67. Злочини проти безпеки руху та експлуатації автотранспорту.
68. Адміністративне  право  як  галузь  права.  Джерела

адміністративного права.
69. Адміністративно-правові  норми  і  адміністративно-правові

відносини. 
70. Суб'єкти адміністративного права. 
71. Поняття державного управління.
72. Поняття та види адміністративного примусу. 
73. Поняття, ознаки та підстави адміністративної відповідальності.
74. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення. 
75. Склад адміністративного правопорушення. 
76. Система і види адміністративних стягнень.
77. Цивільне право як  галузь  права.  Функції  та  джерела цивільного

права. 
78. Цивільне  законодавство  України.  Загальна  характеристика

Цивільного кодексу України.
79. Цивільні  правовідносини:  поняття,  структура.  Види  цивільних

правовідносин.
80. Виникнення, зміна і припинення цивільних правовідносин.
81. Цивільна правоздатність та дієздатність фізичних осіб.
82. Поняття  юридичної  особи.  Види  юридичних  осіб.  Цивільна

правосуб'єктність юридичної особи.
83. Поняття та види об'єктів цивільних прав.
84. Поняття правочину. Види та форма правочинів. 
85. Зміст  правочину  та  умови  дійсності  правочину.  Недійсність

правочинів.
86. Поняття  представництва,  його значення та зміст.  Виникнення та

види представництва. 
87. Позовна давність в цивільних правовідносинах.
88. Поняття та зміст права власності. Способи набуття та припинення

права власності.
89. Суб'єкти і об'єкти права інтелектуальної власності.
90. Поняття та види зобов'язань. Підстави виникнення та припинення

зобов'язань.
91. Поняття  та  види  цивільно-правових  договорів.  Укладення

договору.
92. Поняття,  мета,  підстави  та  умови  цивільно-правової

відповідальності.
93. Загальна характеристика зобов'язань, що виникають із заподіяння

шкоди.
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94. Поняття  та  види  спадкування.  Спадкування  за  заповітом.
Спадкування за законом.

95. Конституційне право громадян на житло. 
96. Поняття  житлового  фонду  та  його  види.  Житлові  права  та

обов'язки громадян.
97. Поняття шлюбу. Умови вступу в шлюб та перешкоди до укладення

шлюбу.
98. Порядок укладення шлюбу. Шлюбний договір. 
99. Підстави та порядок припинення шлюбу.
100. Майнові правовідносини подружжя. 
101. Особисті немайнові права і обов'язки батьків та дітей. 
102. Майнові правовідносини батьків та дітей.
103. Підстави, порядок та правові наслідки позбавлення батьківських

прав.
104. Поняття та правові наслідки усиновлення.
105. Реєстрація актів цивільного стану.
106. Трудове право як галузь права. 
107. Поняття,  сторони,  зміст  і  види  трудового  договору.  Порядок

укладання трудового договору.
108. Підстави  припинення  трудового  договору.  Розірвання  трудового

договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи
роботодавця.

109. Колективний договір: поняття та сторони.
110. Поняття та види робочого часу.
111. Поняття та види часу відпочинку. Види відпусток та порядок їх

надання.
112. Поняття і засоби забезпечення трудової дисципліни. 
113. Поняття та види дисциплінарної відповідальності працівників.
114. Види дисциплінарних стягнень та порядок їх накладання.
115. Поняття,  підстава та умови матеріальної відповідальності  сторін

трудового договору. 
116. Види  матеріальної  відповідальності  працівника  за  шкоду,

заподіяну майну роботодавця.
117. Поняття індивідуальних трудових спорів, порядок їх вирішення.
118. Поняття колективних трудових спорів, порядок їх вирішення.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання   знань   та   вмінь   студентів   здійснюється   з   
урахуванням індивідуальних особливостей студентів і базується на таких 
критеріях:

оцінку від 90 до 100 (відмінно) виставляють студенту, який вільно 
володіє матеріалом та політологічною термінологією, здатний до самостійного
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критичного ставлення до політичних подій і явищ, виявляє закономірності, 
основні тенденції та протиріччя політичного процесу, вміє робити 
аргументовані висновки;

оцінку від 82 до 89 (добре) заслуговує студент, який вільно володіє 
матеріалом, висловлює власну точку зору стосовно подій, явищ, процесів, вміє
аналізувати, порівнювати, узагальнювати матеріал;

оцінка від 74 до 81 (добре) виставляється студенту, який розкриває 
фактичний матеріал, дає характеристику явищам, відтворює загальну картину 
політичних процесів, визначає політологічні поняття;

оцінка від 64 до 73 (задовільно) виставляється студенту, який виявляє 
знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, може поверхово
аналізувати події, процеси, явища і робити певні висновки; відповідь його 
правильна, але недостатньо осмислена;

оцінку від 60 до 63 (задовільно) заслуговує студент, який розуміє 
основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати 
визначення понять, формулює поняття, наводить приклади, орієнтується в 
хронології, підтверджує висловлене судження одним-двома аргументами;

оцінку від 35 до 59 (незадовільно) заслуговує студент, який не володіє 
необхідними знаннями, лише фрагментарно відтворює фактичний матеріал і 
не здатний до аналізу подій, процесів і явищ;

оцінку від 0 до 34 (незадовільно) заслуговує студент, який не може 
розрізняти об’єкт навчання і відтворити деякі його елементи, мало усвідомлює
мету навчально-пізнавальної діяльності, або відмовляється від відповіді.
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