ВСТУП
Вступне випробування з дисципліни “Теорії держави і права” проводиться
в Київському національному університеті технологій та дизайну на факультеті
підприємництва та права на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» з галузі
знань 08 “Право”, спеціальності 081 “Право”, спеціалізація – господарськоправова діяльність.
Метою вступного випробування є перевірка фахових знань та вмінь
щодо: а) теоретичного підґрунтя правосвідомості, правового світогляду та
правового мислення; б) перевірки навичок абітурієнта правильно давати правову
оцінку соціально значущим фактам, політичним подіям та процесам, грамотно
формулювати

власні

переконання

щодо

проявів

правового

нігілізму,

використовувати свій світоглядний потенціал для прийняття юридично значущих
рішень.
Вимоги до здібностей і рівня підготовки абітурієнтів. Для успішного
засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом факультету ПП КНУТД
по підготовці фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» абітурієнти повинні мати
початковий (молодшого бакалавра) рівень вищої освіти за спеціальністю 081
“Право” та володіти здібностями засвоєння знань, умінь і навичок в галузі
юридичних наук і професійної підготовки. Обов’язковою умовою є володіння
українською мовою як державною.
Характеристика змісту програми. Програма складається з тестового
матеріалу який інтегрує знання з теорії держави і права, що передбачені
програмою підготовки фахівців вищої освіти рівня молодшого бакалавра. За
змістом тестові завдання вміщують матеріал з теорії держави і права.
Відповідь на варіант тестового завдання слід давати чітку, без виправлень.
У запропонованій програмі наводяться розділи і їх короткий зміст.

ОПИС ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ТА ЇХ КОРОТКИЙ ЗМІСТ.
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТДП. ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО, ДЕРЖАВА
І ПРАВО
Теорія держави і права як система знань про основні та загальні
закономірності держави і права, її мета і завдання. Характеристика предмета
теорії держави і права. Теорія держави і права в системі суспільних наук. Роль і
місце теорії держави і права в системі юридичних наук. Особливості науки теорії
держави і права. Зв'язок теорії держави і права з суспільною практикою.
Загально-філософські питання наукової методології та методів наукового
пізнання. Методологія теорії держави і права та її роль у пізнанні державноправових явищ. Взаємозв'язок предмета і методу. Структура методології теорії
держави і права. Основні підходи до вивчення держави і права. Методологічні
принципи. Логічні прийоми. Методи юридичного пізнання та їх класифікація:
загальнонауковий, часткові, спеціальні та спеціально-юридичні. Методологія
юридичної теорії і методологія юридичної практики. Значення теорії держави і
права в сучасних умовах розвитку українського суспільства. Співвідношення
людини, суспільства з правом і державою. Теорія держави і права як навчальна
дисципліна, її мета і завдання. Система курсу "Теорія держави і права".
ТЕМА 2. Поняття держави, її функції і механізм
Необхідність дослідження проблем походження держави і права в
загальнонауковому

і

теоретико-правовомуаспектах.

Первісне

і

похідне

виникнення держави. Державність. Загальна характеристика існуючих теорій
виникнення держави і права: підстави і причини різноманітності підходів.
Основні теорії походження держави і права: теологічна, патріархальна,
патримоніальна, органічна, теорія насильства, психологічна, договірна, історикоматеріалістична, іригаційна. Загальна характеристика первісного суспільства:
економіка, організація, регулювання. Суспільна влада та соціальні норми у
докласовому суспільстві. Причини й умови виникнення держави і права. Східний
(азіатський) і західний шляхи виникнення держави. Загальні закономірності

виникнення держави. Держава — складне та історично обумовлене суспільнополітичне явище. Основні підходи до розуміння сутності держави, плюралізм у
розумінні і визначенні держави. Державна влада як основа сутності держави.
Співвідношення класового і загальнолюдського в сутності держави. Еволюція
сутності і соціального призначення держави. Пошук універсального визначення
поняття держави. Розуміння держави в субстанційному, атрибутивному,
інституційному і міжнародному аспектах. Основні ознаки держави, що
відрізняють її від первісного суспільства та інших суспільних організацій
(наявність території, публічної (державної) влади, всеохоплюючий, офіційний,
універсальний характер, суверенітет, нерозривний зв'язок з правом). Методи
здійснення державної влади (переконання і примус. Функції і механізм держави.
Поняття і види функцій. Форми і методи забезпечення функцій. Поняття
механізму держави. Апарат держави. Органи держави. Підприємства і установи
державної форми власності. Державні силові структури, як державні організації.
ТЕМА 3. ФОРМА ДЕРЖАВИ
Форма держави як сукупність найбільш значущих її ознак. Співвідношення
форми держави і її сутності. Форма правління: поняття, суть, зміст і типологія.
Загальна характеристика монархій і республік. Форма державного правління
України, її розвиток у сучасних умовах. Співвідношення типу і форми держави.
Різноманітність форм правління в межах одного типу держави.
Форма державного устрою, її сутність і види: унітарна, федеративна і
конфедеративна. Складна і проста держава. Унітарна держава, федерація,
конфедерація, імперія, їх основні ознаки й особливості. Співдружність і
співтовариство. Роль економічних, політичних, національних та інших факторів
у виборі форми держави. Державний режим як характеристика форми держави,
його співвідношення з формою правління і державним устроєм. Види державних
режимів.

Демократичний,

авторитарний,

тоталітарний

режими.

Тиранія,

деспотія, охлократія, олігархія, теократія. Демократичні і недемократичні
державні режими. Теоретичні аспекти форми держави України (форма

державного правління, форма державного устрою, тип державно-політичного
режиму) за Конституцією України 1996 р.
ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ ПОХОДЖЕННЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВА. ТИПИ
ПРАВО РОЗУМІННЯ
Проблеми походження права. Регулювання суспільних відносин у період
первісно общинного ладу. Обряди, ритуали, табу, звичаї. Причини, умови та
закономірності виникнення права. Методологічні основи визначення сутності
права. Ознаки, що відрізняють норми права від норм поведінки в первісному
суспільстві.

Етнокультурний

зміст

права.

Основні

юридичні

джерела

формування права у різних народів світу. Поняття і ознаки права. Властивості
права, Співвідношення права і закону.
Загальні питання праворозуміння і його значення для практичної
діяльності. Поняття право-розуміння. Суб'єкт, об'єкт і зміст праворозуміння.
Розуміння права у світовій і вітчизняній юриспруденції. Теорія юридичного
позитивізму.

Нормативістська

теорія

права.

Соціологічна

теорія

права.

Психологічна теорія права. Теорія природного права. Теорія широкого розуміння
права. Інтегративний підхід до розуміння сутності права. Поняття типу права.
Історичні типи права: рабовласницьке, феодальне, буржуазне, соціалістичне.
ТЕМА 5. СИСТЕМА ПРАВА І СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА
Системність як одна з визначальних характеристик права. Поняття і зміст
системи права, її відмінність від правової системи Структура системи права та її
складові - галузі, підгалузі та інститути. Предмет і метод правового регулювання
як підстави побудови системи права. Поняття галузі права. Загальна
характеристика галузей права. Інститут права: поняття і види. Галузевий і
міжгалузевий інститут права. Співвідношення міжнародного і національного
права.

Система

права

України

і

міжнародне

право.

Співвідношення

матеріального і процесуального права. Співвідношення публічного і приватного
права.
Термін "законодавство" у вузькому і широкому розумінні. Поняття системи
законодавства. Співвідношення системи права і системи законодавства. Система

законодавства як формальне вираження системи права. Будова системи
законодавства: горизонтальна (галузева) і вертикальна (ієрархічна). Поняття її
ознаки нормативно-правового акта як складової системи законодавства.
Класифікація нормативно-правових актів. Чинність нормативно-правових актів у
часі, просторі і за колом осіб. Поняття, зміст, призначення і принципи
систематизації нормативно-правових актів. Облік нормативних актів. Основні
види систематизації нормативно-правових актів: інкорпорація, консолідація,
кодифікація. Проблеми систематизації українського законодавства.
ТЕМА 6. ПРАВОТВОРЧІСТЬ
Правоутворення,

правотворчість

і

нормотворчість:

поняття

і

співвідношення. Зміст і цілі правотворчості, її призначення в суспільстві. Роль
держави в утворенні правових норм. Співвідношення правотворчості і
нормотворчості. Об'єктивне і суб'єктивне у праві. Принципи правотворчості:
гуманізм,

демократизм,

науковість

та

ін.

Суб'єкти

правотворчості.

Правотворчість як процес. Стадії (етапи) правотворчого процесу. Види
правотворчості: відомча, делегована, санкціонована, локальна. Забезпечення
правотворчої діяльності. Проблеми оптимізації правотворчої діяльності. Понятті
юридичної техніки. Правила і прийоми юридичної техніки (правила зовнішнього
оформлення юридичних документів, їх зміст, структура, виклад). Облік
юридичних документів. Юридична термінологія і юридичні конструкції.
Юридичний стиль і мова, вимоги до них.
Формальна визначеність як одна з найважливіших властивостей права.
Проблеми визначення форм і джерел права, існуючі підходи. Співвідношення
понять "форма" і "джерело" права. Поняття юридичних форм (джерел) права, їх
співвідношення. Основні види форм (джерел) права. Поняття й ознаки
нормативно-правового акта як форми (джерела) права. Поняття і суть судового
(адміністративного) прецеденту. Правовий звичай як форма (джерело) права,
його сутність. Принципи і норми міжнародного права як джерела права в
сучасному світі. Поняття і суть нормативного договору як форми (джерела)

права. Особливості джерел права сучасних, правових систем. Основні форми
(джерела) права в Україні.
ТЕМА 7. ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА
Правове регулювання і правореалізація: співвідношення і взаємодія.
Соціокультурні аспекти реалізації права. Залежність реалізації права від стану
розвитку суспільства, політичного чинника, економічного, духовно-морального
тощо. Соціальна цінність процесу реалізації права в сучасному суспільстві.
Форми реалізації норм права. Поняття і суть реалізації права як кінцевої
мети правового регулювання. Забезпеченість державою як підстава підвищеної
здатності права до реалізації. Необхідність урахування багатоплановості змісту
права з точки зору його природного і позитивного, об'єктивного і суб'єктивного
характеру при вивченні реалізації права.
Поняття реалізації права та форм реалізації права з позицій основних типів
праворозуміння:

нормативістського

(легістського)

та

юридичного

(юснатуралістичного). Принципи реалізації норм права, принцип законності,
принцип обґрунтованості, принцип доцільності. Особливості правореалізації в
сучасних правових системах. Форми безпосередньої правореалізації: виконання,
дотримання і використання. Поняття механізму правореалізації. Характеристика
правових норм на підставі яких здійснюється безпосередня реалізація норм
права. Вплив якісного виміру форм права на

реалізацію права. Проблема

реалізації прав людини в сучасному світі та посттоталітарній Україні.
ТЕМА 8. ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА
Правнича герменевтика, її гуманістичний вимір. Герменевтика в контексті
двох

основних

юридичного

типів

праворозуміння:

(юснатуралістичного).

легістського

Герменевтика

(законницького)
як

пояснення

та
та

онтологічноугрунтована герменевтика.
Поняття і загальна характеристика тлумачення права. Необхідність у
тлумаченні правових норм. З'ясування, роз'яснення та інтерпретація правових
норм. Суб'єкти тлумачення права. Основні способи тлумачення права:
граматичний, систематичний, логічний, історико-політичний, телеологічний

(цільовий), спеціально-юридичний, функціональний. Види тлумачення за
обсягом: буквальне, розширене й обмежене. Види тлумачення за суб'єктами:
офіційне (казуальне і нормативне), автентичне, делеговане. Прогалини в законодавстві: поняття, причини виникнення і способи подолання (аналогія закону
і аналогія права).
правнича
тлумачення,

герменевтика,тлумачення,
розширене

та

звужене

офіційне

тлумачення,

тлумачення,

способи

неофіційне
тлумачення

(граматичний, систематичний, теологічний, спеціально-юридичний, історикополітичний), акти тлумачення норм права. Правова реальність як загальний
герменевтичний об’єкт.
ТЕМА 9. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
Характеристика суспільних відносин, які набувають правового характеру, і
підстави його набуття. Соціологічні аспекти праворозуміння. Проблема
правовідносин в контексті двох основних типів праворозуміння. Поняття й
основні ознаки правових відносин. Структура правових відносин та її елементи
(суб'єкти, об'єкти, юридичні факти та їх взаємодія). Суб'єктивні права та
юридичні обов'язки учасників як юридичний зміст правових відносин.
Класифікація правових відносин.
Поняття суб'єкта правових відносин. Види суб'єктів правових відносин.
Правосуб'єктність як підстава участі суб'єкта у правових відносинах. Структура
правосуб'єктності фізичних осіб. Поняття і суть правоздатності. Поняття
дієздатності та її співвідношення з правоздатністю. Дієздатність в основних
правових галузях. Поняття деліктоздатності. Особливості правосуб'єктності
юридичних осіб.
Поняття об'єктів правових відносин, їх роль і місце у правових відносинах.
Класифікація об'єктів правових відносин. Поняття, ознаки і суть юридичних
фактів. Призначення юридичних фактів у правових відносинах. Класифікація
юридичних фактів. Складні юридичні факти і фактичні склади. Конкретизація
юридичних фактів. Проблема вибору юридичних фактів. Юридичні факти і соціальні ситуації. Фактичні системи. Презумпції як різновид юридичних фактів.

ТЕМА 10. ПРАВОВА ПОВЕДІНКА
Поведінка особи і право. Поведінка у правовій сфері як безпосередній об'єкт
правового регулювання. Поняття правової поведінки та її основні ознаки.
Критерії класифікації правової поведінки: відповідність правовим нормам,
соціальна значимість, юридичні наслідки. Поняття правового вчинку. Склад
правового вчинку: суб'єкт, суб'єктивна сторона, об'єкт, об'єктивна сторона.
Поняття, ознаки і суть правомірної поведінки. Правомірна поведінка як мета
державно-правового регулювання. Класифікація видів правомірної поведінки: за
суб'єктами, суб'єктивною стороною, об'єктивною стороною, формою реалізації
норм права. Стимулювання правомірної поведінки.
Правопорушення як соціальний і правовий антипод правомірної поведінки.
Поняття й ознаки правопорушення. Суспільна шкідливість і небезпечність,
протиправність,

негативні

юридичні

наслідки

як

основні

ознаки

правопорушення. Юридичний склад правопорушення як сукупність його
суб'єктивних і об'єктивних характеристик. Види правопорушень. Поняття й
ознаки злочину. Поняття і види проступків, їх характеристика. Соціальні
причини правопорушень. Шляхи і засоби попередження правопорушень.
Об'єктивно протиправне діяння. Зловживання правом.
ТЕМА 11. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Методологічні проблеми дослідження відповідальності. Основні підходи до
розуміння сутності юридичної відповідальності. Ідея позитивної (перспективної)
правової відповідальності та її недоліки. Проблеми розмежування загальної
теорії

юридичної

відповідальності

і

теорій

відповідальності

галузевих

юридичних наук. Проблеми розмежування "матеріальної" і "процесуальної"
юридичної відповідальності.
Поняття й ознаки юридичної відповідальності. Мета, завдання і функції
юридичної відповідальності. Принципи юридичної відповідальності. Поняття і
зміст підстав юридичної відповідальності. Порядок покладення юридичної
відповідальності. Юридична відповідальність і державний примус, питання їх
співвідношення.

Підстави

звільнення

від

юридичної

відповідальності.

Класифікація юридичної відповідальності за галузевою ознакою: кримінальна,
адміністративна,

цивільна,

дисциплінарна.

Класифікація

юридичної

відповідальності за характером санкцій: штрафна і правовідновлювальна.
Юридична відповідальність у системі юридичних категорій. Співвідношення
юридичної відповідальності та інших заходів державного примусу.
ТЕМА 12. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО МЕХАНІЗМ
Необхідність і закономірність соціальної регламентації суспільних відносин.
Право в системі соціального нормативного регулювання. Дія права. Поняття
правового впливу та його види: інформаційний, логічний, виховний, соціальний.
Поняття правового регулювання. Правовий вплив і правове регулювання, їх
співвідношення. Предмет, методи, способи і типи правового регулювання.
Засоби

правового

регулювання.

Стимули

і

обмеження

як

специфічні

інформаційно-психологічні засоби правового регулювання: їх поняття і природа.
Поняття правових режимів. Співвідношення стимулів і обмежень у різних
правових режимах.
Поняття і характеристика основних стадій правового регулювання.
Механізм правового регулювання, існуючі підходи до розкриття його сутності,
елементного складу і функціонування. Поняття і суть механізму правового
регулювання. Характеристика структури механізму правового регулювання.
Проблеми ефективності права і правового регулювання. Вдосконалення
механізму правового регулювання в сучасній Україні.
ТЕМА 13. ПРАВОВА СИСТЕМА: ПОНЯТТЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА
ЕЛЕМЕНТІВ
Поняття, зміст і структура правової системи. Розмежування термінів
"система права" і "правова система". Характеристика статичних та динамічних
елементів правової системи. Місце юридичної практики в правовій системі:
поняття, структура, види. Правова система сучасної України: необхідність
глибинного реформування.
Історичні

і

соціально-культурні

витоки

правової

системи

України.

Особливості правової системи України. Форми (джерела) права в Україні.

Становлення і розвиток правової системи України. Основні напрямки
вдосконалення організації і функціонування правової системи України. Місце і
роль української держави у правовій системі. Основні принципи держави
Україна та їх конституційне закріплення. Завдання розвитку держави і права
України на сучасному етапі.
ТЕМА 14. СУЧАСНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ ТА ПРАВОВІ СІМ’Ї
Поняття та типи правових сімей. Значимість порівняльно-правового підходу
для дослідження права. Критерії класифікації правових сімей. Класифікація
правових сімей. Романо-германська правова сім’я. Основні риси, джерела,
структура права романо-германської правової сім’ї. Англо-американська правова
сім’я. Основні риси, джерела, структура права англо-американської правової
сім`ї. Релегійні правові сім`ї. Сім’я мусульманського права. Основні риси,
джерела, структура права мусульманської правової сім`ї. Сім’я звичаєвого права.
Основні риси, джерела, структура права сім’ї звичаєвого права Особливості
стилів правового мислення в різних правових сім’ях. Історія зародження і
розвитку правової системи Європейського союзу.
Правові сім'ї в умовах глобалізації. Зближення правових систем в контексті
євро інтеграційних та глобалізацій них процесів сучасності. Місце правової
системи України в цьому контексті.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА
ДОДАТКОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
1. Предмет і об’єкт теорії держави та права.
2. Методологія теорії держави та права: поняття і структура.
3. Функції теорії держави та права.
4. Система юридичних наук і місце в ній теорії держави та права.
5. Значення вивчення ТДП для підготовки фахівців права.
6. Поняття та ознаки держави.
7. Поняття державного суверенітету.
8. Основні фактори забезпечення державного суверенітету України.
9. Основні теорії походження держави.
10. Історичні типи держави: поняття і критерії класифікації.
11. Поняття та основні ознаки правової держави, її співвідношення з
громадянським суспільством.
12. Основні сучасні концепції держави.
13. Поняття та класифікація функцій держави.
14. Внутрішні функції держави: поняття і зміст.
15. Зовнішні функції держави: поняття та зміст.
16. Форми і методи здійснення функцій держави.
17. Поняття та елементи форми держави.
18. Поняття та види форми державного правління.
19. Поняття та види форми державного устрою.
20. Поняття та види державно-правового режим.
21. Особливості елементів форм Української держави.
22. Механізм держави як система державних організацій.
23. Поняття та структура державного апарату України, основні напрямки
його удосконалення.
24. Принципи організації та функціонування апарату держави.
25. Поняття, ознаки органів держави і їх види.
26. Типологія праворозуміння

27. Основні сучасні концепції права.
28. Поняття та ознаки права у його нормативному розумінні.
29. Структура права.
30. Об’єктивне і суб’єктивне право та їх співвідношення.
31. Сутність і зміст права.
32. Принципи права: поняття і види.
33. Поняття функцій права та їх види.
34. Соціальна та особистісна цінність права.
35. Поняття та характеристика елементів системи права.
36. Поняття та структура системи законодавства.
37. Місце та роль Основного Закону в системі законодавства.
38. Поняття і види систематизації нормативно-правових актів.
39. Поняття правоутворення та його рівні.
40. Поняття правотворчості, її принципи і стадії.
41. Суб’єкти та види правотворчості.
42. Законодавча ініціатива.
43. Юридична техніка: поняття і структура.
44. Поняття і види форм (джерел) права.
45. Нормативно-правовий акт як основна форма (джерело) права України.
46. Поняття і класифікація нормативно-правових актів.
47. Поняття закону, його види і значення в системі нормативно-правових
актів.
48. Дія нормативно-правових актів у часі.
49. Дія нормативно-правових актів у просторі.
50. Дія нормативно-правових актів по колу осіб.
51. Поняття та форми реалізації норм права.
52. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації.
53. Випадки реалізації норм права у формі застосування.
54. Вимоги щодо правильного застосування норм права.
55. Основні стадії застосування норм права.

56. Поняття та види правозастосовних актів.
57. Характеристика суб’єктів правозастосування.
58. Поняття тлумачення норм права, його рівні, об’єкт і предмет тлумачення.
59. Способи тлумачення норм права.
60. Тлумачення норм права за обсягом.
61. Поняття і види тлумачення норм права за суб’єктами.
62. Тлумачення норм права, що здійснюється юристами-практиками і його
значення для юридичної практики.
63. Прогалини в законодавстві і шляхи їх усунення та подолання.
64. Колізії в праві: поняття, види та правила розв’язання.
65. Поняття, ознаки та види правовідносин.
66. Склад правовідносин, характеристика його елементів.
67. Зміст правовідносин і його види.
68. Правосуб’єктність учасників правових відносин.
69. Поняття та види суб’єктів правовідносин.
70. Поняття і види об’єктів правовідносин.
71. Поняття суб’єктивного права і його структура.
71. Поняття та класифікація юридичних фактів.
72. Правові презумпції і правові фікції.
73. Правова поведінка: поняття, ознаки, склад.
74. Види правової поведінки.
75. Поняття, ознаки і види правомірної поведінки.
76. Правопорушення: поняття, ознаки та види.
77. Склад правопорушення.
78. Поняття функцій юридичної відповідальності та їх види.
79. Підстави для притягнення до юридичної відповідальності.
80. Підстави для звільнення від юридичної відповідальності та обставини, що
її виключають.
81. Види юридичної відповідальності.
82. Принципи і функції юридичної відповідальності.

83. Правовий вплив і правове регулювання: аспекти співвідношення.
84. Поняття механізму правового регулювання та його структура.
85. Способи і типи правового регулювання.
86. Поняття предмета правового регулювання і його характеристика.
87. Поняття метода правового регулювання та його види.
88. Співвідношення предмета і метода правового регулювання.
89. Стадії правового регулювання.
90. Ефективність правового регулювання: поняття та фактори забезпечення
91. Поняття і структура правової системи, критерії їх класифікації.
92. Поняття та загальна характеристика правової системи України.
93. Романо-германська правова сім’я: загальна характеристика.
94. Англо-саксонська правова сім’я: особливості структури та джерел права.
95. Мусульманське право: специфіка правового регулювання.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ
Приймальна комісія оцінює відповіді абітурієнтів за кожне окреме
завдання тесту до 10 балів за такими критеріями. Абітурієнт, що виконав
правильно усі 10 завдань тесту отримує 100 балів. За неправильно виконане
кожне окреме завдання тесту абітурієнт отримує 0 балів. У разі використання
заборонених джерел при вирішенні тестових завдань абітурієнт, на вимогу
викладача, залишає аудиторію і отримує 0 балів. За підсумками виконаних
тестових завдань абітурієнт може отримати від 0 до 100 балів.
Після перевірки виконаних тестових завдань, загальна кількість отриманих
абітурієнтом балів переводиться у ECTS та традиційні академічні оцінки за
такою шкалою.
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового

для заліку

проекту (роботи), практики
відмінно
добре
задовільно

35-59

незадовільно

1-34
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