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ВСТУП
Програма вступного екзамену призначена для вступників на II курс
денної та заочної форм навчання за спеціальністю 081 Право.
Цією програмою передбачається перевірка знань вступників з фахових
дисциплін «Теорія держави і права», «Юридична деонтологія» «Конституційне
право України», «Судові та правоохоронні органи України». По даним
дисциплінам поданий перелік основних питань, на базі яких формується
екзаменаційний білети, що містять три теоретичних питання. Пакет містить 30
екзаменаційних білетів. Програма також містить структуру білета і критерії
оцінювання відповідей вступника, та список літератури.
1. Опис основних розділів програми
Тема 1. Теорія держави і права
Теорія держави і права в системі юридичних наук. Методологія і методи в
пізнанні держави і права. Державна влада: поняття і ознаки. Державний
суверенітет. Народний суверенітет і національний суверенітет. Поняття та
класифікація функцій держави. Правові форми здійснення функцій держави.
Поняття і структура форми держави. Механізм держави і його структура.
Державний апарат та його ознаки. Орган державної влади. Класифікація органів
державної влади. Державна служба і її види. Поняття та ознаки права. Способи
та типи правового регулювання. Публічне і приватне право. Структура системи
законодавства. Функції та принципи нормотворчості. Поняття та ознаки закону.
Підзаконні нормативні правові акти: поняття та класифікація. Поняття і риси
правових відносин. Суб’єкти правових відносин, їх види. Правопорушення:
поняття і ознаки. Склад і види правопорушень. Поняття, ознаки та підстави
юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності. Поняття та
форми реалізації норм права. Структура громадянського суспільства. Поняття і
ознаки правової держави. Верховенство права. Верховенство права і законність.
Поняття та структура правової системи.

Тема 2. Юридична деонтологія
Поняття, ознаки та функції юридичної деонтології. Методи юридичної
деонтології: загальнонаукові, часткові (конкретні) та спеціальні. Поняття та
загальна характеристика професії юриста. Статус та соціальне призначення
юридичної професії. Основні підходи до поняття терміну «юрист». Характерні
ознаки професії юрист, які відрізняють її від інших професій. Формування
професійної майстерності фахівця-юриста. Основні вимоги, що ставляться до
юридичної професії. Проблеми співвідношення етики та права. Загальна
культура особи. Поняття професійної та правової культури. Моральна культура
юриста. Моральні принципи та їх відображення в юридичній діяльності.
Соціальна роль і призначення юриста в суспільстві. Сфери професійної
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юридичної діяльності. Діяльність юриста в органах державної влади і
управління. Юридична діяльність у правоохоронних органах. Сучасні тенденції
розширення сфер юридичної професійної діяльності. Характеристика
діяльності суддів. Службовий обов’язок судді. Характеристика адвокатської
діяльності. Поняття та загальна характеристика юридичної практичної
діяльності. Основні ознаки юридичної практичної діяльності. Принципи
юридичної практичної діяльності. Професіоналізм юридичної практичної
діяльності.
Тема 3. Конституційне право
Поняття і предмет конституційного права України. Методи
конституційного права: поняття та види. Система конституційного права:
конституційні принципи, норми та інститути (види та особливості).
Конституційна відповідальність: особливості, види та підстави. Конституційні
правовідносини: поняття, склад та особливості. Джерела конституційного права
України.
Загальна
характеристика
етапів
історичного
розвитку
конституціоналізму в Україні. Етапи конституційного процесу з прийняттям
Конституції України. Сучасний конституційний процес. Конституційне право в
системі
національного
права
України.
Поняття
конституції
та
конституціоналізму. Основні риси та юридичні властивості конституції.
Класифікація конституцій за видами та формами. Поняття i сутність
Конституції України, її значення для розвитку суспільства i держави. Функції
Конституції України. Зміст і структура Конституції України. Порядок
прийняття та внесення змін до Конституції України. Загальні засади
конституційного ладу України. Конституційні основи державного ладу.
Конституційні засади національної політики в Україні. Гарантії
конституційного ладу України.
Тема 4. Судові та правоохоронні органи
Поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності. Поняття
судової та правозахисної діяльності. Ознаки правоохоронної діяльності.
Правосуддя, його ознаки. Судова система України. Поняття про судові ланки та
інстанції. Основоположні принципи правосуддя в Україні. Правосуддя і його
демократичні засади. Місцевий суд як основна ланка судової системи. Види і
склад місцевих судів. Склад та повноваження вищих спеціалізованих судів
України. Види і склад апеляційних судів. Організація роботи апеляційного суду.
Верховний Суд – найвищий суд у системі судоустрою України. Повноваження,
склад та структура Верховного Суду. Порядок добору суддів до Верховного
Суду. Види та повноваження касаціних судів. Повноваження Великої Палати
Верховного Суду. Кваліфікаційне оцінювання суддів. Підготовка судді та його
регулярне оцінювання. Принципи суддівського самоврядування. Організаційні
форми суддівського самоврядування. Загальна характеристика та основні
завдання нотаріату. Принципи діяльності нотаріату. Принципи (засади)
діяльності адвокатури. Характеристика видів правової допомоги. Органи
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адвокатського самоврядування. Правові основи діяльності омбудсмена. Форми
та види діяльності омбудсмена, його повноваження. Історична характеристика
Європейського суду з прав людини. Співвідношення національної системи
захисту прав та конвенційних механізмів. Регламент Європейського суду з прав
людини (застосування окремих статей Регламенту адвокатами).

2. Орієнтовний перелік питань, які виносяться на випробування
1.
Теорія держави і права в системі юридичних наук.
2.
Методологія і методи в пізнанні держави і права.
3.
Державна влада: поняття і ознаки.
4.
Державний суверенітет.
5.
Народний суверенітет і національний суверенітет.
6.
Поняття та класифікація функцій держави.
7.
Правові форми здійснення функцій держави.
8.
Поняття і структура форми держави.
9.
Механізм держави і його структура.
10.
Державний апарат та його ознаки.
11.
Орган державної влади.
12.
Класифікація органів державної влади. Державна служба і її види.
13.
Способи та типи правового регулювання.
14.
Структура системи законодавства.
15.
Функції та принципи нормотворчості.
16.
Поняття та ознаки закону.
17.
Підзаконні нормативні правові акти: поняття та класифікація.
18.
Поняття і риси правових відносин.
19.
Суб’єкти правових відносин, їх види.
20.
Правопорушення: поняття і ознаки.
21.
Поняття, ознаки та підстави юридичної відповідальності.
22.
Види юридичної відповідальності.
23.
Поняття та форми реалізації норм права.
24.
Структура громадянського суспільства.
25.
Поняття і ознаки правової держави.
26.
Верховенство права. Верховенство права і законність.
27.
Поняття та структура правової системи.
28.
Поняття, ознаки та функції юридичної деонтології.
29.
Методи юридичної деонтології: загальнонаукові, часткові
(конкретні) та спеціальні.
30.
Поняття та загальна характеристика професії юриста.
31.
Статус та соціальне призначення юридичної професії.
32.
Основні підходи до поняття терміну «юрист».
33.
Основні вимоги, що ставляться до юридичної професії.
34.
Проблеми співвідношення етики та права.
35.
Загальна культура особи.
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
діяльності.
43.
44.
45.
діяльності.
46.
47.
48.
49.

Поняття професійної та правової культури.
Моральна культура юриста.
Моральні принципи та їх відображення в юридичній діяльності.
Сфери професійної юридичної діяльності.
Діяльність юриста в органах державної влади і управління.
Юридична діяльність у правоохоронних органах.
Сучасні тенденції розширення сфер юридичної професійної
Службовий обов’язок судді.
Характеристика адвокатської діяльності.
Поняття та загальна характеристика

юридичної

практичної

Основні ознаки юридичної практичної діяльності.
Принципи юридичної практичної діяльності.
Професіоналізм юридичної практичної діяльності.
Поняття і предмет конституційного права України.

50.
Система конституційного права: конституційні принципи, норми та
інститути (види та особливості).
51.

Конституційна відповідальність: особливості, види та підстави.

52.

Конституційні правовідносини: поняття, склад та особливості.

53.

Джерела конституційного права України.

54.

Конституційне право в системі національного права України.

55.

Поняття конституції та конституціоналізму.

56.

Основні риси та юридичні властивості конституції.

57.

Класифікація конституцій за видами та формами.

58.
Поняття i сутність Конституції України, її значення для розвитку
суспільства i держави.
59.

Функції Конституції України.

60.

Зміст і структура Конституції України.

61.

Порядок прийняття та внесення змін до Конституції України.

62.

Загальні засади конституційного ладу України.

63.

Конституційні основи державного ладу.

64.
Конституційні засади національної політики в Україні. Гарантії
конституційного ладу України.
65.
Поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності.
Поняття судової та правозахисної діяльності.
66.

Ознаки правоохоронної діяльності.

67.

Правосуддя, його ознаки.

68.

Судова система України.
5

69.

Поняття про судові ланки та інстанції.

70.

Основоположні принципи правосуддя в Україні.

71.

Правосуддя і його демократичні засади.

72.

Місцевий суд як основна ланка судової системи.

73.

Види і склад місцевих судів.

74.

Склад та повноваження вищих спеціалізованих судів України.

75.

Види і склад апеляційних судів.

76.

Організація роботи апеляційного суду.

77.

Верховний Суд – найвищий суд у системі судоустрою України.

78.

Повноваження, склад та структура Верховного Суду.

79.

Порядок добору суддів до Верховного Суду.

80.

Види та повноваження касаціних судів.

81.

Повноваження Великої Палати Верховного Суду.

82.

Кваліфікаційне оцінювання суддів.

83.

Підготовка судді та його регулярне оцінювання.

84.

Принципи суддівського самоврядування.

85.

Організаційні форми суддівського самоврядування.

86.

Загальна характеристика та основні завдання нотаріату.

87.

Принципи діяльності нотаріату.

88.

Принципи (засади) діяльності адвокатури.

89.

Характеристика видів правової допомоги.

90.
Співвідношення
конвенційних механізмів.

національної

системи

захисту

прав

та

3. Структура екзаменаційного білету
Екзаменаційний білет складається з трьох теоретичних питань .
Приклад екзаменаційного білету:
1. Виникнення, поняття і основні ознаки держави.
2. Судовий процес, його стадії.
3. Злочини проти власності: загальна характеристика.
4. Критерії оцінювання відповідей вступника
Знання вступників оцінюються за чотирьохбальною шкалою:
- "відмінно" (5);
6

- "добре" (4);
- "задовільно" (3);
- "незадовільно" (2).
Оцінка "відмінно" ставиться у тому випадку, коли вступник глибоко і
вичерпно знає предмет, основну (обов'язкову) літературу за програмою
дисципліни, повно, чітко і грамотно відповідає на питання в обсязі програми,
вміє вільно застосовувати свої теоретичні знання на практиці.
Оцінка "добре" ставиться в тому випадку, коли вступник твердо знає
предмет, основну (обов'язкову) літературу за програмою дисципліни,
впевнено відповідає на питання в обсязі програми, вміє вільно застосовувати
свої теоретичні знання на практиці, при цьому за деякими показниками є
недоліки непринципового характеру, якість відповідей вступника у
відношенні точності і чіткості викликає зауваження чи виправлення членів
комісії у вигляді виправлень і навідних запитань.
Оцінка "задовільно" ставиться в тому випадку, коли вступник виявив
знання лише основного матеріалу, але не знає деталей питання, невпевнено
використовує отримані знання для пояснення поставлених питань, для
одержання правильних відповідей потрібна була допомога членів комісії у
вигляді виправлень і навідних запитань.
Оцінка "незадовільно" ставиться в тому випадку, коли вступник має
поверхневе уявлення по заданому питанню, з труднощами застосовує на
практиці отримані знання.
Обговорення результатів іспиту у відношенні до кожного вступника
проводиться на закритому засіданні предметної комісії. При визначенні
підсумкової оцінки члени комісії користуються обчисленням її як середнього
арифметичного показника. Рішення про оцінку приймається відкритим
голосуванням, в якому приймає участь тільки склад даної комісії, простою
більшістю голосів. При рівній кількості голосів, голос голови комісії є
вирішальним.
Результати здачі іспиту оголошуються вступникам у день затвердження
протоколів приймальної комісії.
5. Рекомендована література
Тема 1. Теорія держави і права
1.
Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР//
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4.
Сливка С.С. Юридична деонтологія: [підручник] / С.С. Сливка. Вид.
2-е, переоб. и доп. – К.: Атіка, 2003. – 320 с.
5.
Формування правосвідомості і правової культури студентів в
Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Н.Ю. Коваленко; Київ. нац.
ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 19 с.
6.
Формування професійного мовлення майбутніх юристів: автореф.
дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / М.Й. Криськів; Ін-т педагогіки АПН України.
— К., 2008. — 20 с.
7.
Формування
професійної
культури
майбутніх
юристів:
філософсько-правове дослідження: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 /
Б. О. Чупринський; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2010. — 20 с.
8.
Формування психологічної готовності майбутніх юристів до
професійної діяльності: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ю.Ю.
Бойко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2008. — 21 с.
9.
Формування риторичних умінь у майбутніх правників у процесі
професійної підготовки: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Є.В.
Тягнирядно; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім.
Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2008. — 20 с.
10.
Чупринський Б. О. Формування професійної культури майбутніх
юристів: філософськоправове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :
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12.00.12 / Чупринський Борис Олександрович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. Л., 2010. - 20 с.
Тема 3. Конституційне право
1.
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 року. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua
2.
Афанасьєва М. В., Бальцій Ю. Ю., Батан Ю. Д. Конституційне
право України: прагматичний курс: навч. посіб. /за заг. ред.. М. В. Афанасьєвої,
А. А. Єзєрова. Одеса: Юридична література, 2017. 256 с.
3.
Барабаш Ю. Г., Слінько Т. М., Летнянчин Л.І. Конституційне право
України: посіб. для підготовки до іспитів. Х.: Право. 2016. 345 с.
4.
Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні:
підручник. Харків: Право, 2017. 390 с.
5.
Конституційне право: підручник / МВС України, Харків. Нац. ун-т
внутр. справ ; за заг. Ред. О. С. Бакумова, Т. І. Гудзбь, М. І. Марчука ; [О. С.
Бакумова, Т. І. Гудзбь, М. І. Марчука та ін.] ; передм. М. І. Марчука. Харків,
2019. 484 с.
6.
Конституційне право України: навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук,
Т. Є. Дяків. К. : ЦУЛ, 2018. 218 с.
7.
Нестерович В.Ф. Виборче право України: підручник. Київ: Ліра-К,
2017. 503 с.
8.
Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України:
підручник. 5-те вид. перероб. і доповн. Київ: «Ліра К», 2014. 560 с.
9.
Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України. Повний
курс: навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 2018. 556 с.
10.
Федоренко B.Л. Конституційне право України: підруч. М-во
юстиції України, Нац. акад. держав. упр. при Президентові України. Київ: ЛіраК, 2016. 616 с.
Тема 4. Судові та правоохоронні органи
1.
Бурбика М.М., Уткіна М.С. Судові та правоохоронні органи (у
схемах і таблицях): навчальний посібник. – Суми : Сумський державний
університет, 2016. – 123 с.
2.
Дудченко О.Ю. Організація судових та правоохоронних органів:
Навчальний посібник з підготовки до іспиту, Х. : Право, 2016. - 198с
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Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 року. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua
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Лапкін А. В. Організація судових та правоохоронних органів
України: навч. посіб. у схемах / А. В. Лапкін. – Вид. 7-ме, змін. і допов. –
Харків: Право, 2018. – 170 с
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України : навч. посіб. у схемах / А.В. Лапкін. – Вид. 7-ме, змін. і допов. –
Харків : Право, 2018. – 170 с.
6.
Судові та правоохоронні органи України: підручник для студ. вищ.
навч. закл. / В.Т. Нор, Н.П. Анікіна, Н.Р. Бобечко; за ред. В.Т. Нора. К.: Ін Юре,
2010. 240 с.
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7.
Судові та правоохоронні органи: навчальний посібник / І.В.
Тетарчук. - Київ: Центр навчальної літератури, 2018. - 200 с.
8.
Судові та правоохоронні органи: навчальний посібник /
М.В.Ковалів, С.С. Єсімов, Ю.С. Назар, М.Т.Гаврильців, Г.Ю. Лук’янова, А.І.
Годяк, М.М. Бліхар. Львів: Львівський державний університет внутрішніх
справ, 2016. 388 с.
9.
Судові, правоохоронні, контрольно-наглядові та правозахисні
органи України : підручник / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за
заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С. М. Гусарова ; [С. М. Гусаров, О. Ю.
Салманова, А. Т. Комзюк та ін.]. – Харків, 2020. – 512 с.
10.
Терещук Г.А. Судові та правоохоронні органи України. Конспект
лекцій для студентів спеціальності 081 - Право денної та заочної форм
навчання. - Луцьк: ЛНТУ, 2017. — 109 с.
6. Екзаменаційні білети
Білет 1.
1. Поняття та ознаки закону.
2. Суб’єкти правових відносин, їх види.
3. Моральні принципи та їх відображення в юридичній діяльності.
Білет 2.
1.
2.
3.

Поняття та загальна характеристика професії юриста.
Діяльність юриста в органах державної влади і управління.
Підзаконні нормативні правові акти: поняття та класифікація.

Білет 3.
1. Сучасні тенденції розширення сфер юридичної професійної діяльності.
2. Поняття та форми реалізації норм права.
3. Способи та типи правового регулювання.
Білет 4.
1. Державна служба і її види.
2. Основні ознаки юридичної практичної діяльності.
3. Проблеми співвідношення етики та права.
Білет 5.
1. Поняття і предмет конституційного права України.
2. Структура системи законодавства.
3. Професіоналізм юридичної практичної діяльності.
Білет 6.
1. Конституційна відповідальність: особливості, види та підстави.
2. Класифікація органів державної влади.
3. Основні підходи до поняття терміну «юрист».
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Білет 7.
1. Поняття і ознаки правової держави.
2. Поняття конституції та конституціоналізму.
3. Характеристика адвокатської діяльності.
Білет 8.
1. Основні риси та юридичні властивості конституції.
2. Поняття, ознаки та функції юридичної деонтології.
3. Орган державної влади.
Білет 9.
1. Статус та соціальне призначення юридичної професії.
2. Конституційні основи державного ладу.
3. Механізм держави і його структура.
Білет 10.
1. Поняття судової та правозахисної діяльності.
2. Класифікація конституцій за видами та формами.
3. Сфери професійної юридичної діяльності.
Білет 11.
1. Правосуддя, його ознаки.
2. Моральна культура юриста.
3. Система конституційного права: конституційні принципи, норми та
інститути (види та особливості).
Білет 12.
1. Поняття, ознаки та підстави юридичної відповідальності.
2. Основоположні принципи правосуддя в Україні.
3. Джерела конституційного права України.
Білет 13.
1. Поняття і структура форми держави.
2. Правосуддя і його демократичні засади.
3. Верховенство права. Верховенство права і законність.
Білет 14.
1. Поняття та загальна характеристика юридичної практичної діяльності
2. Функції та принципи нормотворчості.
3. Місцевий суд як основна ланка судової системи.
Білет 15.
1. 1 Види і склад місцевих судів.
2. Загальна культура особи.
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3. Державний апарат та його ознаки.
Білет 16.
1. Правові форми здійснення функцій держави.
2. Склад та повноваження вищих спеціалізованих судів України.
3. Конституційні правовідносини: поняття, склад та особливості
Білет 17.
1. Поняття та класифікація функцій держави.
2. Види і склад апеляційних судів.
3. Принципи юридичної практичної діяльності.
Білет 18.
1. Народний суверенітет і національний суверенітет.
2. Організація роботи апеляційного суду.
3. Юридична діяльність у правоохоронних органах.
Білет 19.
1. Державний суверенітет.
2. Верховний Суд – найвищий суд у системі судоустрою України.
3. Ознаки правоохоронної діяльності.
Білет 20.
1. 1. Повноваження, склад та структура Верховного Суду.
2. Загальні засади конституційного ладу України.
3. Структура громадянського суспільства.
Білет 21.
1. Поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності.
2. Основні вимоги, що ставляться до юридичної професії.
3. Порядок добору суддів до Верховного Суду.
Білет 22.
1. Поняття i сутність Конституції України, її значення для розвитку
суспільства i держави.
2. Підготовка судді та його регулярне оцінювання.
3. Методологія і методи в пізнанні держави і права.
Білет 23.
1. Судова система України.
2. Принципи суддівського самоврядування.
3. Повноваження Великої Палати Верховного Суду.
Білет 24.
1. Організаційні форми суддівського самоврядування.
2. Методи юридичної деонтології: загальнонаукові, часткові (конкретні) та
спеціальні.
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3. Службовий обов’язок судді.
Білет 25.
1. Загальна характеристика та основні завдання нотаріату.
2. Порядок прийняття та внесення змін до Конституції України.
3. Правопорушення: поняття і ознаки.
Білет 26.
1. Конституційне право в системі національного права України.
2. Принципи діяльності нотаріату.
3. Поняття про судові ланки та інстанції.
Білет 27.
1. Функції Конституції України.
2. Види юридичної відповідальності.
3. Принципи (засади) діяльності адвокатури.
Білет 28.
1. Поняття та структура правової системи.
2. Співвідношення національної системи захисту прав та конвенційних
механізмів.
3. Зміст і структура Конституції України
Білет 29.
1. Державна влада: поняття і ознаки.
2. Конституційні засади національної політики
конституційного ладу України.
3. Характеристика видів правової допомоги.

в

Україні.

Гарантії

Білет 30.
1. Теорія держави і права в системі юридичних наук.
2. Кваліфікаційне оцінювання суддів.
3. Поняття і риси правових відносин.
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