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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра 

спеціальності 081 «Право» передбачається фахове випробування для 

вступників – випускників закладів вищої освіти І-ІІ рівнів 

акредитації (технікумів, коледжів, вищих професійно-технічних 

училищ тощо), які здобули освіту освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, а також осіб, що мають вищу освіту 

освітнього ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста при вступі на навчання за ступенем бакалавра 

спеціальності 081 «Право» на другий курс з нормативним терміном 

навчання на вакантні місця. 

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 вступити на навчання у Полтавський 

університет економіки і торгівлі за спеціальністю 081 «Право» 

освітня програма «Право». 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для 

успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра 

абітурієнти повинні мати вищу освіту освітнього ступеня бакалавра, 

магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста чи молодшого 

спеціаліста, здібності до володіння знаннями, уміннями і навичками 

в галузі профільних наук. 

Характеристика змісту програми. Програма фахових 

вступних випробувань спирається на вимоги до студентів рівня 

підготовки бакалавра, визначених у галузевих стандартах вищої 

освіти даних ступенів. 

Порядок проведення фахових вступних випробувань 

визначається Положенням про приймальну комісію Вищого 

навчального закладу 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. Поняття і предмет теорії держави і права, її місце в системі 

юридичних наук. 
2. Загальні закономірності виникнення держави. Функції держави. 
3. Поняття і структура форми держави.  
4. Парламентсько-президентська республіка: характер виборів, 

підзвітність уряду, механізм стримувань і противаг. 
5. Державний апарат, принципи його організації та діяльності. 
6. Поняття і ознаки правової держави. 
7. Поняття і ознаки соціальної держави. 
8. Право: поняття і сутнісні ознаки. Загальносоціальне та 

юридичне право. 
9. Головні підходи до праворозуміння. 
10. Поняття і класифікація принципів права. 
11. Право і мораль: поняття і співвідношення. 
12. Поняття, ознаки і структура норми права. 
13. Поняття і види норм права. Спеціалізовані норми права. 
14. Джерела (форми) права: поняття, види та співвідношення в 

сучасних системах права. 
15. Нормативний акт як джерело права: поняття та особливості 

використання в сучасних системах права. 
16. Правовий прецедент як джерело права: поняття та особливості 

використання в сучасних системах права. 
17. Поняття, ознаки і види законів, їх місце в системі джерел права 

України. 
18. Підзаконний  нормативно-правовий  акт:  поняття,  види,  

юридичні властивості. 
19. Дія нормативно-правових актів. 
20. Правова система, система права і система законодавства: 

співвідношення понять. 
21. Поняття і структура системи права. 
22. Галузі права: поняття, види, місце в системі права. Правовий 

режим. 
23. Інститути права: поняття, види, місце в системі права. 
24. Публічне та приватне право. 
25. Вертикальна структура системи законодавства. 
26. Правотворчість: поняття, функції, принципи, види. 
27. Поняття і структура правових відносин. 
28. Суб’єкти правових відносин. Правосуб'єктність. 
29. Юридичні факти: поняття і види. 
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30. Поняття, склад і види правопорушень. 
31. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види. 
32. Поняття і форми реалізації правових норм. 
33. Застосування норм права як особлива форма його реалізації. 
34. Поняття і способи тлумачення норм права. 
35. Поняття і види правосвідомості. 
36. Структура правосвідомості. 
37. Правова культура: поняття та структура. 
38. Поняття і види правового регулювання.  
39. Способи, методи і типи правового регулювання. Правовий 

режим. 
40. Механізм правового регулювання: поняття і структура. 
41. Ефективність правового регулювання. 
42. Поняття і структура правової системи. Правова сім’я. 
43. Класифікація правових систем. 
44. Романо-германська правова сім’я: загальна характеристика. 
45. Англосаксонська правова сім’я: загальна характеристика. 

     
Розділ 2. Конституційне право України 

 
1. Поняття, юридичні властивості та функції Конституції України 

як Основного Закону суспільства і держави. 
2. Структура та система Конституції України. Призначення і зміст 

її преамбули. Порядок прийняття Конституції України. 
3. Поняття, сутність і зміст конституційного ладу. Гарантії 

конституційного ладу. 
4. Поняття, сутність, структурні елементи та принципи 

конституційно-правового статусу людини і громадянина. 
5. Громадянство України: поняття, принципи та етапи становлення. 
6. Визнання, підстави набуття та припинення громадянства 

України: вихід з громадянства України та його втрата. 
7. Правовий статус іноземців, осіб без громадянства, біженців та 

осіб, що потребують тимчасового або додаткового захисту. 
8. Поняття, природа та класифікація прав і свобод людини і 

громадянина. Співвідношення категорій «права і свободи 
людини» та «права і свободи громадянина». 

9. Конституційні громадянські (особисті), політичні, соціально-
економічні та культурні права і свободи людини і громадянина. 

10. Конституційні гарантії захисту та практичного здійснення прав і 
свобод людини і громадянина. 

11. Конституційні обов’язки людини і громадянина. 
12. Поняття та форми прямого (безпосереднього) і представницького 

народовладдя. 
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13. Вибори і виборче право. Конституційні принципи виборчого 
права України. 

14. Виборчі системи та їх види. Виборчі системи України. 
15. Виборчий процес в Україні, його принципи та стадії.  
16. Поняття та види референдумів. 
17. Місце та роль Верховної Ради України в системі органів 

державної влади. 
18. Поняття та ознаки парламенту. Види парламентів. Верховна Рада 

України – єдиний орган законодавчої влади в України. 
19. Кількісний склад, структура та порядок формування Верховної 

Ради України. 
20. Конституційно-правовий статус народного депутата України. 
21. Функції та повноваження Верховної Ради України. Дострокове 

припинення повноважень Верховної Ради України. 
22. Сесія Верховної Ради України. Розгляд питань на пленарних 

засіданнях Верховної Ради України. 
23. Місце та роль Президента України в механізмі державної влади. 
24. Порядок обрання Президента України. 
25. Повноваження Президента України. Апарат Президента України. 

Акти Президента України. 
26. Конституційне регулювання питань припинення повноважень 

Президента України. Імпічмент і порядок його здійснення. 
27. Система органів виконавчої влади в Україні. Конституційний 

статус Кабінету Міністрів України. 
28. Склад, порядок утворення та припинення повноважень Кабінету 

Міністрів України. 
29. Повноваження Кабінету Міністрів України. 
30. Центральні органи виконавчої влади: система, порядок 

утворення, повноваження. 
31. Місцеві органи виконавчої влади: система, порядок утворення та 

припинення повноважень. 
32. Судова влада в системі державної влади в Україні. 
33. Конституційні засади судочинства в Україні. 
34. Конституційно-правовий статус суддів. 
35. Конституційно-правовий статус Вищої ради правосуддя. 
36. Поняття, система прокуратури в Україні та структура її органів. 
37. Функції та засади діяльності прокуратури. Повноваження 

прокурора з виконання покладених на нього функцій. 
38. Конституційна юрисдикція. Місце Конституційного Суду 

України в механізмі влади. 
39. Порядок формування Конституційного Суду України, його 

структура і склад. 
40. Правовий статус суддів Конституційного Суду України. 
41. Функції та повноваження Конституційного Суду України. 
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42. Поняття та склад території держави. Державний кордон України. 
43. Поняття та конституційні засади територіального устрою 

України. 
44. Система адміністративно-територіального устрою України. 
45. Правовий статус адміністративно-територіальних одиниць. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 
 

Оцінювання знань вступників проводиться за 100-бальною 
шкалою. При цьому використовуються такі критерії: 
 

90-100 балів 

вступник дав правильну, вичерпну відповідь 
на поставлене питання, продемонстрував 
глибокі знання понятійного апарату і 
літературних джерел, уміння аргументувати 
власне ставлення до відповідних категорій, 
залежностей, явищ 

82-89 балів 

вступник у цілому  відповів на поставлене 
запитання, але не зміг переконливо 
аргументувати власну відповідь, помилився у 
використанні понятійного апарату, 
припустив несуттєву помилку у відповіді 

74-81 балів 
вступник отримує за правильну відповідь з 
двома-трьома суттєвими помилками 

64-73 балів 

вступник дав неповну відповідь на 
запитання, ухилився від аргументації, 
показав задовільні знання літературних 
джерел 

60-63 балів 
вступник має неповне знання програмного 
матеріалу, але отримані знання відповідають 
мінімальним критеріям оцінювання 

0-59 балів 

вступник дав неправильну відповідь, показав 
незадовільні знання понятійного апарату і 
спеціальної літератури, ухилився від 
аргументації чи  взагалі не відповів 

 
Екзаменаційний білет містить 2 питання з основних розділів, 

наведених у Програмі. 
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