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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
спеціальності 081 «Право» передбачається вступне фахове
випробування для абітурієнтів – випускників технікумів, коледжів,
вищих професійно-технічних училищ, які здобули освіту за
відповідною
спеціальністю
освітньо-кваліфікаційного
рівня
молодший спеціаліста, при вступі на навчання за ступенем бакалавра
спеціальності 081 «Право».
Перелік питань для проведення іспиту базується на
навчальному матеріалі фундаментальних юридичних дисциплін.
Мета фахових вступних випробувань. Вступ на навчання за
ступенем бакалавра полягає у визначенні рівня підготовленості
вступників, які бажають навчатись у Полтавському університеті
економіки і торгівлі спеціальності 081 «Право».
Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для
успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра
абітурієнти повинні мати базову освіту освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю та
здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі
соціально-гуманітарних природничо-наукових, та профільних наук.
Характеристика змісту програми. Програма фахових
вступних випробувань спирається на освітньо-професійну програму
підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності та одночасно
відбиває вимоги до студентів освітнього ступеня бакалавра,
визначених у галузевих стандартах вищої освіти даних ступенів.
Порядок
проведення
фахових
вступних
випробувань
визначається
Положенням
про
приймальну
комісію
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та
Положенням про предметні екзаменаційні та фахові атестаційні
комісії з проведення вступних випробувань.
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ
НА ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
Розділ 1. Теорія держави і права
1. Методологія юридичної науки: філософський, загальнонауковий і
спеціальній рівні.
2. Загальні закономірності виникнення держави. Функції держави.
3. Поняття і структура форми держави.
4. Республіка як форма правління: поняття і види.
5. Державний апарат, принципи його організації та діяльності.
6. Поняття і ознаки соціальної держави.
7. Право: поняття і сутнісні ознаки. Загальносоціальне та юридичне
право.
8. Норми права: поняття, структура, види.
9. Верховенство права: поняття, зміст і шляхи забезпечення в
Україні.
10. Джерела (форми) права: поняття і види.
11. Поняття і структура системи права.
12. Стадії створення нормативно-правових актів.
13. Поняття і структура правових відносин.
14. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.
15. Поняття, способи, методи і типи правового регулювання.
Розділ 2. Конституційне право
1. Поняття, предмет і метод правового регулювання конституційного
права як галузі права. Принципи конституційного права України
та їх характеристика.
2. Поняття та система джерел конституційного права України.
3. Поняття, юридичні властивості, структура Конституції України, її
правова охорона.
4. Поняття конституційного ладу та його засади. Закріплення
загальних засад конституційного ладу в Конституції України.
5. Правовий статус людини і громадянина та його закріплення в
Конституції України.
6. Поняття та класифікація конституційних прав та свобод людини і
громадянина.
7. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні.
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8. Поняття та форми прямого (безпосереднього) і представницького
народовладдя. Вибори і виборче право. Конституційні принципи
виборчого права України.
9. Поняття, система і види органів державної влади в Україні.
10. Склад, структура і повноваження Верховної Ради України.
Конституційно-правовий статус народного депутата України.
11. Місце та роль Президента України в механізмі державної влади.
Повноваження Президента України.
12. Склад, порядок утворення та припинення повноважень Кабінету
Міністрів України.
13. Державні символи України та їх нормативне закріплення.
14. Функції та повноваження Конституційного Суду України, порядок
його формування та значення.
15. Поняття місцевого самоврядування в Україні, та його
конституційні засади. Система місцевого самоврядування в
Україні.
Розділ 3. Адміністративне право
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Поняття, предмет і метод адміністративного права. Система
адміністративного права. Джерела адміністративного права та їх
види.
Адміністративно-правові відносини, їх особливості, структура та
види.
Поняття і види суб’єктів адміністративного права. Громадяни як
суб’єкти адміністративного права та їх адміністративно-правовий
статус.
Поняття, система органів виконавчої влади та їх адміністративноправовий статус.
Президент України та його повноваження у сфері виконавчої
влади.
Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів
виконавчої влади.
Місцеві органи виконавчої влади. Відносини місцевих органів
виконавчої влади з органами місцевого самоврядування.
Поняття, принципи та види державної служби. Проходження
державної служби. Посада і посадова особа. Класифікація посад
державних службовців.
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9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

Поняття і види громадських об’єднань. Принципи та умови
створення і діяльності громадських об’єднань. Припинення
діяльності громадських об’єднань.
Поняття, суть та основні риси адміністративної відповідальності.
Принципи адміністративної відповідальності.
Адміністративне правопорушення (проступок) і його склад.
Система та види адміністративних стягнень. Загальні правила і
строки притягнення до адміністративної відповідальності.
Поняття, зміст і структура адміністративного процесу.
Адміністративне провадження. Органи (посадові особи),
уповноважені
розглядати
справи
про
адміністративні
правопорушення.
Поняття, завдання та принципи адміністративного судочинства.
Система адміністративних судів та їх компетенція щодо
вирішення адміністративних справ.
Розділ 4. Кримінальне право

1. Поняття, предмет, система і метод кримінального права.
Кримінальне право як галузь законодавства, науки та навчальна
дисципліна.
2. Кримінально-правові відносини: їх юридичний зміст, суб’єкти та
предмет.
3. Завдання Кримінального кодексу України та функції
кримінального права. Структура Кримінального кодексу України.
4. Поняття,
ознаки,
підстави
та
форми
кримінальної
відповідальності.
5. Поняття злочину та його ознаки. Класифікація злочинів.
6. Склад злочину. Функції, елементи та ознаки складів злочину.
7. Об’єкт та предмет злочину: поняття, значення та види. Суб’єкт
злочину; його поняття і види.
8. Об’єктивна та суб’єктивна сторона злочину: поняття, ознаки,
значення.
9. Вина: поняття, сутність, форми, значення. Прямий та непрямий
умисел,
його
інтелектуальний
та
вольовий
моменти.
Необережність та її види.
10. Поняття і ознаки співучасті у злочині. Види співучасті.
11. Необхідна оборона, крайня необхідність, уявна оборона: поняття,
підстави, ознаки.
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12. Поняття, мета та ознаки покарання. Основні та додаткові
покарання: поняття, види, особливості призначення.

13. Звільнення від покарання: поняття, підстави, види, значення.
Звільнення від покарання на підставі закону про амністію та акта
про помилування.
14. Поняття і значення судимості. Погашення судимості: поняття,
підстави, значення. Зняття судимості та умови його застосування.
Правові наслідки судимості.
15. Підстави і принципи застосування кримінальної відповідальності
до
неповнолітніх.
Покарання,
які
застосовуються
до
неповнолітніх, та їх особливості.
Розділ 5. Цивільне право

1. Поняття, предмет і метод цивільного права. Цивільне
законодавство України: поняття, структура.

2. Цивільні правовідносини: поняття, елементи, види.
3. Цивільна правоздатність фізичної особи. Цивільна дієздатність
фізичної особи: поняття, види.

4. Поняття юридичної особи. Створення юридичної особи. Види та
організаційно-правові форми юридичних осіб.
5. Речі як об’єкти цивільних прав. Класифікація речей.
6. Поняття і види правочинів. Форми правочинів. Умови дійсності
правочину.
7. Види недійсних правочинів. Правові наслідки недійсності
правочину.
8. Поняття, зміст, види та форми права власності. Суб’єкти права
власності. Підстави набуття та припинення права власності.
9. Право інтелектуальної власності та його зміст. Види об’єктів
права інтелектуальної власності.
10. Поняття, види та система зобов’язань. Елементи зобов’язання.
Сторони у зобов’язанні. Заміна сторін у зобов’язанні. Суб’єкти
виконання зобов’язань. Принципи виконання зобов’язань.
11. Способи забезпечення належного виконання зобов’язань, їх
загальна характеристика.
12. Поняття та види договорів. Форма та зміст договору.
13. Загальна характеристика договору купівлі-продажу та його види.
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14. Поняття, види та умови застосування цивільно-правової
відповідальності.

15. Поняття спадкування. Спадкування за законом і за заповітом.
Спадковий договір.
Розділ 6. Трудове право
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Поняття і предмет трудового права України. Метод правового
регулювання трудових правовідносин. Джерела трудового права
та їх види.
Поняття, структура та види трудових правовідносин.
Поняття та види суб’єктів трудового права. Трудова
правосуб’єктність працівника та роботодавця.
Поняття зайнятості та працевлаштування. Органи, що
забезпечують формування та реалізацію державної політики у
сфері зайнятості населення. Правовий статус безробітного.
Поняття, форми, рівні та сторони соціального діалогу у сфері
праці. Колективний договір та угода з соціально-економічних
питань, їх значення у регулюванні трудових відносин.
Поняття, сторони, зміст, форма та види трудового договору.
Загальний порядок укладання трудового договору, його
оформлення. Правове регулювання випробування при прийомі на
роботу.
Підстави припинення трудового договору. Розірвання строкового
трудового договору з ініціативи працівника. Загальні підстави
розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.
Поняття та види робочого часу. Скорочена тривалість робочого
часу. Режим робочого часу.
Поняття відпочинку та його види. Щорічна основна відпустка і
порядок її надання.
Поняття і структура заробітної плати. Тарифна система та її
елементи.
Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення. Правове
регулювання внутрішнього трудового розпорядку.
Юридична відповідальність за порушення трудової дисципліни та
її види. Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної
відповідальності. Дисциплінарне стягнення: порядок накладення,
оскарження та зняття.
Поняття та види матеріальної відповідальності за трудовим
правом. Підстава і умови притягнення до матеріальної
відповідальності.
Поняття, види та порядок розгляду трудових спорів.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Оцінювання знань абітурієнтів проводиться за 100-бальною
шкалою. При цьому використовуються такі критерії:
абітурієнт дав правильну, вичерпну відповідь
на поставлене питання, продемонстрував
глибокі знання понятійного апарату і
90-100 (відмінно)
літературних джерел, уміння аргументувати
власне ставлення до відповідних категорій,
залежностей, явищ.
абітурієнт у цілому відповів на поставлене
запитання, але не зміг переконливо
82-89 (дуже добре)
аргументувати власну відповідь, помилився у
використанні понятійного апарату, припустив
несуттєву помилку у відповіді.
абітурієнт отримує за правильну відповідь з
74-81 (добре)
двома-трьома суттєвими помилками.
абітурієнт дав неповну відповідь на
64-73
(задовільнозапитання, ухилився від аргументації, показав
непогано)
задовільні знання літературних джерел.
абітурієнт має неповне знання програмного
60-63
(задовільно
матеріалу, але отримані знання відповідають
достатньо)
мінімальним критеріям оцінювання.
абітурієнт дав неправильну відповідь, показав
незадовільні знання понятійного апарату і
0-59 (незадовільно)
спеціальної
літератури,
ухилився
від
аргументації чи взагалі не відповів.

Екзаменаційний білет містить 2 питання з основних
розділів, наведених у Програмі.
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