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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліст» за неюридичним напрямком підготовки, вступають для здобуття 
кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжн 
університету розвитку людини «Україна» передбачений конкурсний 
результатами фахового вступного випробування та додаткового вступного випроб 

Програма додаткового вступного випробування для здобуття 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 6.030401 «Правознавство» 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» має комплексний 
створена у відповідності зі змістом основних профільних дисциплін навчально 
підготовки молодших спеціалістів у частині фундаментальної та професійно-п 
підготовки. 

У процесі підготовки до додаткового вступного випробування рскоме 
користуватися основною літературою, яку подано наприкінці програми. 
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Додаткове вступне т 
містить критерії оцінювання 
п'ятибальною шкалою. 

пробування проводиться у формі тестування. Програма 
результатів тестування. Конкурсний бал обчислюється за 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Тема №1. Основи теорії держави і права 
Сутність і ознаки держави. Місце та роль держави у суспільстві. Історг 

держави. Форми держави. Функції та механізм державні. 
Сутність і функції права, 

держави, права, економіки 

2. 

3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

Правові норми у системі соціальних норм. Співвід 
та моралі. Історія розвитку і становлення Ук 

суверенної незалежної держави. Механізм, функції та форми Української 
Сутність і принципи права України. Роль права України в регулюванні с> 
відносин. 

Поняття і структура правової норми. Джерела права. Поняття системи прав 
Правові інститути. Система права і система закон 

та її форми (інкорпорація, кодифікація і консоліда. 
Поняття та ознаки правовідносин. Структура (елементи) правовідносин. _ 

факти та їх види. Поняття законності і правопорядку в суспільстві. Гарантії за: 
Правомірна поведінка. 

Поняття та види правопорушень. Склад правопорушень. Поняття, підстар 
види юридичної відповідальності. 

Література: 
1. Правознавство : Підручник / За ред. А. М. Колодія, В. В. Копєйчикова. - К.: 

Юрінком Інтер, 2005. 
Правознавство : Підручник / В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко, С. І. Щимон та 
ін.; За заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. - К.: КНЕУ, 2003. 
Рабинович П.М. Основи загальної теорії держави та права. - К., 2001. 
Скакун О.Ф. Теория государства и права. - X.: Консум, 2000. 
Теорія держави і права : Навч. посіб. / За заг. ред. С. Л. Лисенков; 
Копєйчикова. - К., 2002. 
Теорія держави і права : Підручник / За ред. С. Л. Лисенкова - К • 
Інтер, 2005. 
Теорія держави і права: підручник / за ред. О. В. Петришина ; НУ ЮА"? 
Право, 2014.- 368 с. 

8. Мурашин О. Г. Загал 
«Україна», 2014 - 561с. 
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Тема №2. Система господарського законодавства 
Соціальні норми та їх характеристика, співвідношення норми права 

імперативними нормами (мораль, звичаї, традиції тощо). 
Норма права, її структурні елементи (диспозиція, гіпотеза, санкція 

характеристика. 
Система права та система законодавства. Способи систематизації закон 

Система господарського законодавства, шляхи розвитку та удосконалення. 
Поняття джерела господарського права. Види джерел господарського прав 
Основні нормативно-правові положення щодо захисту прав, законних ін 

інших правомочностей суб'єктів господарської (підприємницької) діяльності та 
їх реалізації у правничій діяльності. 

Подолання колізій у законодавчому регулюванні господарської діяльності 
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Література: 
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. 
2. Господарський кодекс України. - К.: Атіка, 2003. 
3. Господарське законодавство : Навчальний посібник для дистанційного н 

В. І. Лебеденко, Р. О 
"Україна", 2006. - 187 

Коніжай: За наук. ред. В. В. Костицького. - К.: Уні 
авчання / 
верситет 

с. 
4. Гетьманець О.П. (ред) Господарське право України: Підручник: у 2 ч. -

нац. ун-т внутр. справ, 2014. - 368 с. 
5. Щербина B.C. Господарське право України: Підручник, Київ, 2013 - 640 

X.: Харк. 

Тема №3, Учасники господарських правовідносин 
Поняття та види суб'єктів господарських правовідносин. Утворення і , 

реєстрація суб'єктів господарювання. Права та обов'язки суб'єктів господа 
Припинення діяльності суб'єктів господарювання. 

Господарсько-правова компетенція суб'єктів господарювання. Нор 
правове регулювання відносин суб'єкта господарювання з державними та 
установами, відомствами, організаціями, іншими підприємствами і громадян 
здійсненні господарської діяльності. 

Поняття підприємства. Види та організаційно-правові форми підп 
Особливості правового статусу окремих видів підприємств. 

Поняття і ознаки господарського товариства. Класифікація господ 
товариств. Характеристика окремих видів господарських товариств. 

Поняття об'єднання підприємств. Види об'єднань підприємств. Осо 
правового статусу учасників об'єднання підприємств. Управління об'є 
підприємств. Правовий статус промислово-фінансових груп. Асоційовані підприє 
холдингові компанії. 

Громадян як суб'єкт господарювання. 
Кредитні спілки у сфері господарювання. Особливості статусу благоді 

інших неприбуткових організацій у сфері господарювання. 

Література: 
1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

Конституція України від 28 червня 1996 р. 
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Цивільний кодекс України. - К : Атіка, 2003. 
Закон України "Про господарські товариства" // Відомості Верховн 
України. - 1991. - № 49. - Ст. 682. 
Закон України „Про благодійництво та благодійні 
Верховної Ради України. - 1997. - № 46. - Ст. 292. 
Михасюк І., Мельник А., Крупка М„ Залога 3. Державне регулювання 
: Підручник / За ред. І. Р. Михасюка. - 2-ге вид. виправл. і допов. - К 
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Ельга-Н, 2000. 
Мамутов В.К. Економика и право : Сб. научных трудов. - К.: Юринкрм Интер 
2003. 
Щербина B.C. Господарське право : Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2()06. 
Гетьманець О.П. (ред) Господарське право України: Підручник: у 2 ч. - X.: Харк. 
нац. ун-т внутр. справ, 2014. - 368 с. 

10. Щербина B.C.. Господарське право України: Підручник, Київ, 2013 - 640 с. 

8. 
9. 

Законодавче регулювання ліцензійної діяльності 

де. 

4. 

Тема №4. 
господарювання 

Нормативно-правові положення щодо свободи підприємницької А 
Особливості правового регулювання та співвідношення ліцензування, патент 
квотування у господарській діяльності. 

Ліцензія у господарській діяльності: поняття, види та нормативи 
призначення. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню -
характеристика законодавства. Документи, що додаються до заяви про видачу лі 
окремого виду господарської діяльності - загальна, характеристика законод 
нормативно-правових положень. 

Орган ліцензування, його правовий статус та компетенція. Система 
ліцензування та нормативно-правове регулювання їхньої діяльності. 

Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій. При 
експортно-імпортних операцій. Застосування індивідуального режиму ліцензуван 

Література: 
1. Закон України від 01.06.2000 року N 1775-ІІІ "Про ліцензування певн 

господарської діяльності". 

2. Закон України від 05.04.2007 року N 877-У "Про основні засади дер 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затве 
переліку органів ліцензування". 
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 N 1719 "Про запров 
ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності". 
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1755 "Про те 
ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і 
зарахування плати за її видачу". 
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 "Про затве 
переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окрем. 
господарської діяльності". 

7. Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємни 
Міністерства охорони здоров'я України від 16.02.2001 N 38/63 "Про за 
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки 
крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, господарської дія 
медичної практики та проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дерати 
робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю)". 

8. Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємни 
Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.2002 N 103/346 
затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов пров, 
певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензу 
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 07.11 2007 N 
затвердження форми довідки про стан матеріально-технічної бази 
господарської діяльності, наявність у нього нормативно-правових , 
тому числі нормативних документів із стандартизації, необхідних для и 
господарської діяльності з медичної практики, переробки донорської 
компонентів, виготовлення з них препаратів" 
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10. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 N 742 "Про атестацію 
молодших спеціалістів з медичною освітою". 

11. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09.02.2008 N 65 "Про 
затвердження стандартів надання адміністративних послуг в Міністерстві охорони 
здоров'я України". 

12. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 08.04.2009 N 230 "Про 
затвердження Положення про Ліцензійну комісію МОЗ України". 

13. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 14.03.2011 N 142 "Про 
вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров'я". 

14. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05.12.2011 N 847 "Про внесення 
змін до наказу МОЗ України від 02.02.2011 № 49". 

Тема №5. Загальні засади господарсько-правової відповідальності 
Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності. Функції госп. 

правової відповідальності. Підстави господарсько-правової відповід 
Класифікація господарсько-правових санкцій. Окремі види господарських 
(відшкодування збитків, сплата неустойки, оперативно-господарські санкції кон 
адміністративно-господарські санкції, планово-госпрозрахункові (оціночні) санкції). 

Література: 
1. Цивільний кодекс України. - К.: Атіка, 2003. 
2. Господарський кодекс України. - К.: Атіка, 2003. 
3. Щербина B.C. Господарське право : Підручник. - К.: Юрінком Інтер 
4. Хозяйственное право : Учебник / Под ред. В. К. Мамутова. - К., 2002 
5. Бойченюк К. Особенности применения пени за нарушение нед 

обязательств // Юридическая практика. - 2007. - 3 июля. 
6. Демський Е. Співвідношення адміністративної і господарської відповід 

// Юридична Україна. - 2005. - № 9. - С. 24-29. 

о л п , 7. Коваль А. Определение размера штрафных санкций // Юридическая 
2006. - 28 ноября. 
v .. 8- винницький Д., Болотова Г. Нове у відповідальності по Господарському 
України //1 Іідприємництво, господарство і право. - 2004. - № 6. - С. 8-10 
• п і ^ аУК 0 В 0-практичний коментар до Господарського кодексу України 

січня 2003 р. - к . : Видавництво А.С.К., 2004. 

г г -,10 ', Судочинство в господарських судах : Навч. посіб. для дистанційного 
[Текст] / Лебеденко В. І., Коніжай Р. О.; За наук. ред. В. В. Костицького. - К • 
Україна", 2006. - 176 с. 

11. Гетьманець О.П. (ред) Господарське право України: Підручник- у 2 
Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. - 368 с. ' 

12. Щербина B.C. Господарське право України: Підручник, Київ, 2013 - 640 
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банкрутоГ № 6 ' 3 а К 0 Н ° Д а В Ч Є Р а ю в а н н я визнання суб'єкта підприємництва 

П 0 Л І Т Й К а 3 П И Т а Н Ь б а н к Р У т с т в а - Щодо запобігання банкрутству 
суо єктів підприємництва. ї у у 

Законодавче регулювання визнання суб'єкта господарювання банкрутом- - загальні 
положення щодо підстав, основних етапів та процедури визнання с у б о т а 
підприємницької діяльності банкрутом. Характеристика окремих категорій с б єктш 
шдприємництва, щодо яких законом можуть бути визначені особливості в регу юванш 
відносин, пов'язаних із банкрутством. регулюванні 

Державний департамент з питань банкрутства та його правовий статус 
Місце та роль господарського суду у визнанні суб'єкта господарювання 

неплатоспроможного боржника банкрутом. Законодавство, що у 



справах про банкрутство. 
Неспроможність суб'єкта підприємництва, його характеристика та правові 

наслідки. Майнові активи неплатоспроможного боржника. 
Формування та ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено 

провадження у справі про банкрутство. 
Кредитори неплатоспроможних боржників та їх правовий статус - загальна 

характеристика нормативно-правових положень. 
Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника. 
Нормативно правове регулювання розпорядження майном боржника. Мирові угоди 

у справах про банкрутство та їх правове значення. Санація (відновлення 
платоспроможності) підприємства-боржника. Ліквідація банкрута. 

Арбітражний керуючий та його компетенція. Організація діяльності арбітражного 
керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). 

Порядок розрахунків із кредиторами у разі ліквідації підприємства-банкру^а. 
Державний реєстр обтяжень рухомого майна та Єдиний реєстр заборон відчуження 

об'єктів нерухомого майна. 
Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство. 
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4. 

5. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА 

Вступнику пропонується 25 тестових завдань, що відповідають програмі 
вступного випробування. 

Кількість 
правильних 
відповідей 

Критерії оцінювання Оцінка 

0-12 Абітурієнт володіє матеріалом на рівні елементарного 
розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів об'єктів н з задовільно 

13-17 Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що 
становлять незначну частину матеріалу Задовільно 

18-22 Абігурієнт володіє матеріалом, проте припускається незначних 
помилок при відтворенні Добре 

23-25 Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє ґрунтовні знання і 
розуміння основних положень Відмінно 

рня його 

тамент з 

посібник. 
України: 
эед. І. А. 

Ірослава 
Й. - X . : 

фахового 


