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І. Загальна частина
Фахове вступне випробування є формою атестації вступника юридичного
факультету за освітнім рівнем бакалавр. Мета - виявити рівень теоретичної та практичної
підготовки, готовність вступника працювати на посадах, пов’язаних з наданням
різноманітних юридичних послуг.
Фахове вступне випробування включає навчальні матеріали системоутворюючих
нормативних дисциплін природничо-наукової, професійної і практичної підготовки та
галузей національного законодавства.
Екзаменаційний білет складається з тестових завдань «закритого типу» та тестових
завдань «на встановлення відповідності».
На фаховому вступному випробуванні майбутній фахівець повинен знати:
- основи теорії держави та права;
- інститути конституційного права України;
- зміст нормативних актів вищезазначених галузей за станом на 01.06.2017 р.;
- основні терміни і поняття, які вивчаються в курсах юридичних дисциплін й
використовуються у повсякденній юридичній практиці.
На фаховому вступному випробуванні майбутній фахівець повинен вміти:
- всебічно, ґрунтовно, аргументовано висвітлювати теоретичні питання вищезазначених
навчальних дисциплін;
- використовувати теоретичні знання у розв’язанні конкретних практичних задач.
II. Програми навчальних дисциплін
І. Теорія держави та права
1. Форма держави
Історичні шляхи виникнення держави. Поняття і структура форми держави.
Різновиди держав за формою правління. Форма державного устрою. Державно-правовий
режим та його різновиди.
2.Механізм держави
Поняття механізму держави. Поняття й ознаки державного апарату. Орган
держави: поняття, ознаки і види. Розподіл державної влади.
3.Сутність, типи, функції держави
Сутність держави. Різноманітність поглядів на походження держави Державна
влада. Ознаки держави. Типи держави за інформаційним та цивілізаційним підходами.
Класифікація функцій держави. Внутрішні та зовнішні функції. Форми здійснення
функцій держави. Види функцій держави.
4.
Поняття і ознаки права
Поняття, сутність і ознаки права. Сучасне нормативне розуміння права: підходи,
визначення. Основні теорії права. Поняття, ознаки і види соціальних норм. Право як
нормативний регулятор суспільних відносин. Поняття і ознаки норм права. Структура норми
права. Види норм права.
5.

Система права і система законодавств

Поняття і структура правової системи.
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Поняття і структурні елементи системи права. Предмет і метод правового
регулювання як основи формування системи права. Система законодавства: поняття,
структура, співвідношення з системою права. Систематизація законодавства.
6. Правові відносини
Структура (елементи) правових відносин. Суб’єкти правовідносин.
правовідносин. Зміст правових відносин. Юридичні факти та їх класифікація.

Об’єкти

7. Реалізація норм права
Поняття і форми безпосередньої реалізації норм права. Застосування норм права:
поняття та підстави. Акти застосування норм права. Основні стадії застосування норм
права.
8. Правопорушення
Поняття та основні ознаки правопорушення.
правопорушень. Правомірна поведінка та її види.

Поняття і
відповідальності.
відповідальності.

Склад правопорушення. Види

9. Юридична відповідальність.
основні ознаки юридичної відповідальності. Види
Підстави
юридичної
відповідальності.
Функції

юридичної
юридичної

10. Правосвідомість
Поняття, структура та види правосвідомості. Роль правосвідомості
правотворчості та реалізації права. Правосвідомість працівників державної служби.
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11. Конституційне право України
1. Конституція України - Основний Закон держави і суспільства.
Поняття і сутність конституції як Основного закону держави та суспільства.
Класифікація конституцій за різними ознаками. Юридична і фактична конституція.
Формальна конституція. Матеріальна конституція. Реальна конституція. Фіктивна
конституція.
Функції та юридичні властивості Конституції України 1996 р. Пряма дія норм
Конституції України. Місце конституції в системі національного законодавства. Порядок
внесення змін до Конституції України.
2. Основи конституційного ладу України
Поняття основ конституційного ладу України.
Народ - носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні. Форми здійснення
влади народу: пряма демократія, здійснення народовладдя через органи державної влади
та органи місцевого самоврядування.
Поняття і принципи державного ладу України. Принцип суверенності та
незалежності держави; принцип демократизму держави; принцип соціальної та правової
держави; принцип унітарності (єдності, соборності) держави; принцип республіканської
форми державного правління. Принцип верховенства права.
Форма, механізм та основні функції української держави
Принцип політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Форми
власності та її захист. Конституційний статус землі та інших природних ресурсів. Право
власності на землю. Політичні партії і громадські організації, їх конституційно-правовий
статус.
Захист конституційного ладу в Україні.

3. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні
Поняття і принципи громадянства України. Належність до громадянства України.
Підстави і порядок набуття громадянства України. Підстави і порядок припинення
громадянства України. Повноваження органів, які беруть участь у вирішенні питань
громадянства в Україні.
Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні. Імміграція в
Україну. Біженці.
Конституційні права, свободи людини і громадянина та їх гарантії.
Міжнародно-правовий механізм захисту прав та свобод людини і громадянина.
4. Вибори і референдуми в Україні.
Поняття, види і соціальна функція виборів в Україні. Поняття і принципи
виборчого права в Україні. Типи виборчих систем. Виборча система України. Основні
стадії виборчого процесу в Україні.
Поняття та види референдумів, предмет всеукраїнського референдуму, порядок
його призначення, підготовки і проведення. Відповідальність за порушення виборчого
законодавства.
5. Верховна Рада України - парламент України.
Верховна Рада - єдиний законодавчий орган України, її склад, структура, функції і
повноваження. Сесія Верховної Ради: поняття, види, термін і порядок роботи.
Законодавчий процес України. Уповноважений Верховної Ради з прав людини: статус,
порядок призначення, повноваження, акти. Народний депутат України: статус, форми
діяльності, повноваження, основні гарантії депутатської діяльності.
6. Президент України.
Президент України - глава держави, його правовий статус Функції і повноваження
Президента України. Акти Президента України. Підстави дострокового припинення
повноважень Президента України.
7. Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади
Поняття виконавчої влади в Україні та система її органів. Кабінет Міністрів
України - вищий орган в системі органів виконавчої влади, склад, порядок формування,
відповідальність, підконтрольність і підзвітність, повноваження, акти.
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в Україні, порядок
формування, повноваження, акти.
Місцеві державні адміністрації, їх види, порядок формування, відповідальність,
підконтрольність і підзвітність, повноваження акти.
8. Конституційний Суд України
Конституційний Суд України та його місце в механізмі державної влади. Склад та
порядок формування Конституційного Суду України. Повноваження Конституційного
Суду України
Форми звернень до Конституційного Суду України. Конституційне
подання і суб’єкти права на конституційне подання. Конституційне звернення і суб’єкти
конституційного звернення. Висновки Конституційного Суду України та їх юридичні
наслідки.
9. Територіальний устрій України
Поняття та конституційні засади територіального устрою України.
Поняття, система і принципи адміністративно-територіального устрою України.
Правовий статус Автономної Республіки Крим.
10. Місцеве самоврядування в Україні
Поняття, принципи і система місцевого самоврядування в Україні. Форми участі
населення у здійсненні місцевого самоврядування. Організаційно-правова, матеріальна і
фінансова основи місцевого самоврядування. Місцеві ради - представницькі органи
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місцевого самоврядування, виконавчі органи рад, сільський селищний, міський голова
організація роботи, повноваження, акти.
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І. Теорія держави та права
1.Форма держави
2.Механізм держави
3.Сутність і типи держави
4.
Поняття і ознаки права
5. Система права і система законодавства
6. Правові відносини
7. Реалізація норм права
8. Правопорушення
9. Юридична відповідальність
10. Правосвідомість
II. Конституційне право України
1. Конституція України - Основний Закон держави і суспільства
2. Основи конституційного ладу України
3. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні
4.Вибори і референдуми в Україні
5.
Верховна Рада України - парламент України
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6. Президент України
7. Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади
8. Конституційний Суд України
9. Територіальний устрій України
10. Місцеве самоврядування в Україні

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
Екзаменаційний білет містить питання, що відповідають програмі фахового
вступного випробування та складаються за встановленою в Університеті формою.
Екзаменаційний білет складається з сорока тестових завдань, з них тридцять
тестових завдань «закритого типу», десять тестових завдань «на встановлення
відповідності» за програмою фахового вступного випробування.
На кожне тестове завдання вступник може надати одну вірну відповідь.

Приклад тестового завдання «закритого типу»:
і.
1)
2)
3)
4)

Назвіть теорію, яка причиною виникнення держави називає божественну волю:
теологічна;
патріархальна;
договірна;
гідравлічна

Приклад тестового завдання «на встановлення відповідності»:
1. Вкажіть, яким функціям загальної теорії держави і права відповідають наведені
характеристики:

1) евристична функція
2) функція допомоги практиці
3) пізнавальна функція

а) функція, спрямована на здобуття і
розширення наукових знань про державноправові явища, їх характерні риси,
сутність, форми, принципи, інститути
тощо;

4) ідеологічно-виховна функція
б) функція, відповідно до якої теорія
держави і права орієнтує учасників су
спільних відносин на повагу до прав,
свобод, законних інтересів людини і
громадянина, неухильне виконання вимог
законодавства, взаємну відповідальність
людини і держави, підвищення правової
культури та ін.;
в) функція, націлена на встановлення
закономірностей
розвитку
і
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функціонування права і держави;
г) функція, пов’язана зі службовою роллю
загальної
теорії
держави
і
права,
пізнавальна діяльність якої спрямована не
тільки
на формування теоретичного
фундаменту юридичної науки, а й на
вирішення суто практичних питань.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ
Оцінювання якості виконання завдань фахового
здійснюється за допомогою коефіцієнту засвоєння:

вступного

випробування

К = Ш Р,
де N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді); Р - загальна кількість
визначених істотних операцій еталону рішення (відповіді).
Критеріями визначення оцінок приймається
«відмінно» К > 0,9;
«добре»К = 0,8... 0,9;
«задовільно»К = 0,7...0,79;
«незадовільно» - К < 0,7.
Крім цього враховуються загальні вимоги до виконання завдань, що забезпечують
максимальну оцінку:
- здатність до застосування знань, їх диференціювання, інтеграції та уніфікації аналізу
фактів, подій, прогнозу результатів;
- правильність та повнота рішень;
- грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу;
- оформлення відповідно до чинних стандартів.

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ
Оцінювання якості підготовки вступника здійснюють члени екзаменаційної комісії
на основі встановлених правил, принципів, критеріїв, системи та шкали оцінювання.
Об’єкт оцінювання якості підготовки вступника - сукупність знань, умінь і
навичок, відтворених у процесі виконання екзаменаційних завдань.
Оцінювання якості підготовки вступника здійснюється членами екзаменаційної
комісії на основі принципів: об’єктивності, індивідуальності, комплексності, етичності,
диференційованого та компетентнісного підходу з урахуванням набутої системи типових
універсальних і спеціальних професійних компетенцій.
Якість
підготовки
вступника визначається за
системами
оцінювання:
Європейською кредитно-трансферною системою (ЄКТС) (за шкалою «А», «В», «Є», «Б»,
«Е», «БХ»; національною (за шкалою «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»);
системою ВНЗ (за 100-бальною шкалою); комплексною (поєднання ЄКТС, національної
системи та системи оцінювання ВНЗ).

Критерії
оцінювання
якості
підготовки
вступника
використовуються
диференційовано залежно від форм і методів діагностики, визначених у Програмі
фахового вступного випробування ВНЗ.
Підсумкова оцінка фахового вступного випробування складається із сумарної
оцінки за кожне з його завдань.
Тривалість фахового вступного випробування - 120 хвилин.

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
НА ФАХОВОМУ ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ

ЗМІСТ ЗАВДАНЬ

КІЛЬКІСТЬ
ПИТАНЬ

КІЛЬКІСТЬ
БАЛІВ
ЗА
ОДНУ
ПРАВИЛЬНУ
ВІДПОВІДЬ

ЗАГАЛЬНА
СУМА
БАЛІВ

ЗАГАЛЬНА
СУМА БАЛІВ

ЗА
ЗАВДАННЯ

ТЕСТОВЕ
ЗАВДАННЯ
«ЗАКРИТОГО ТИПУ»

ЗО

2

60

ТЕСТОВЕ
ЗАВДАННЯ
«НА ВСТАНОВЛЕННЯ
ВІДПОВІДНОСТІ»

10

4

40

100

*Склад тестів
Кількість тестових
завдань «закритого
типу», номери

Кількість тестових
завдань «на
встановлення
відповідності»,
номери

Дисципліна

1 - 15

31-35

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА
ПРАВА

1 6 -3 0

36- 40

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
УКРАЇНИ
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Кількість завдань повинна надавати можливість отримати загальну оцінку в 100
балів відповідно схеми оцінювання завдань.
Схеми оцінювання завдань сертифікаційної роботи:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 2 бали; 0 балів, якщо
вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не
надано.
2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4
бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів,
якщо не вказано жодної правильної відповідності пари або відповіді на завдання не
надано.

Укладачі програм навчальних дисциплін фахового вступного випробування:
1. Теорія держави та права - доц., к.філос.н., к.ю.н. Мудриєвська Л.М.
2. Конституційне право України - доц., к.і.н. Чукаєва В.О.

Укладач програми
фахового вступного випробування
з правознавства на базі ОПП підготовки
молодшого спеціаліста
за спеціальністю 081 «Право»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
Зав. кафедри теорії держави і права,
конституційного права та державного управління
к.ю.н., к.філос.н., доц.
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