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Програма вступного екзамену призначена для вступників на  II курс денної та 

заочної форм навчання  за напрямом підготовки «Право» за спеціальністю 

8.03040101 «Правознавство». 

Цією програмою передбачається перевірка знань вступників з фахових 

дисциплін «Теорія держави і права», «Конституційне право України», 

«Судові та правоохоронні органи України». По даним дисциплінам поданий 

перелік основних питань, на базі яких формується екзаменаційний білети, що 

містять два теоретичних питання. Програма також містить структуру білета і 

критерії оцінювання відповідей вступника, та список літератури. 
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Опис основних розділів програми 

 

Тема 1. Загальні поняття про державу і право 

Поняття та основні ознаки держави. Виникнення держави. Функції 

держави. Форми держави. Механізм держави. Місце і роль держави у 

політичній системі суспільства. 

Поняття та основні ознаки права. Походження права. Поняття, ознаки і 

види норм права. Джерела права. Система права та система законодавства. 

Правовідносини, їх елементи. Правова поведінка, правопорушення.  

 

Тема 2. Основи конституційного ладу України 

Поняття та суть конституційного ладу. Загальні засади 

конституційного ладу України. Принцип розподілу влади. Права, свободи і 

обов'язки людини та громадянина. Громадянство України. Поняття 

виборчого права і виборчої системи, та їх види. Конституційний статус 

Верховної Ради України. Правовий статус народних депутатів України. 

Конституційний статус Президента України. Органи виконавчої влади 

України: система, повноваження. 

Система адміністративно-територіального устрою України. 

Конституційний статус АР Крим. Органи місцевого самоврядування в 

Україні. 

 

Тема 3. Судова система та правоохоронні органи України 

Поняття та сутність правосуддя, його основні принципи. Система 

судочинства в Україні. Стадії судового процесу. Конституційний суд 

України: його склад та повноваження.  

Система та повноваження правоохоронних органів України. Органи 

прокуратури, внутрішніх справ, юстиції, Служба безпеки України, 

адвокатура, нотаріат. 

 

Орієнтовний перелік питань, які виносяться на випробування 
 

1. Виникнення, поняття і основні ознаки держави. 

2. Функції держави.  

3. Механізм держави. 

4. Форма держави: форма правління, державного устрою і державного 

режиму. 

5. Походження, поняття та основні ознаки права. 

6. Джерела права. 

7. Система права і система законодавства. 

8. Правовідносини, їх елементи. 

9. Правова поведінка: поняття і види.  
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10.  Юридична відповідальність, її види.  

11.  Поняття та суть конституційного ладу. Загальні засади 

конституційного ладу України.  

12. Характеристика принципу розподілу влад: шляхи реалізації в Україні. 

13. Права та свободи людини і громадянина в Україні.  

14. Конституційний статус Верховної Ради України.  

15. Правовий статус народного депутата України. 

16. Конституційний статус Президента України.  

17. Органи виконавчої влади в Україні: система та повноваження.  

18. Система адміністративно-територіального устрою України.  

19. Конституційний статус АР Крим. 

20. Органи місцевого самоврядування: система і повноваження.  

21. Поняття та сутність правосуддя в Україні. Його основні принципи. 

22. Компетенція судів загальної юрисдикції.  

23. Верховний суд України. 

24. Судовий процес, його стадії. 

25. Система, функції та повноваження господарських  судів України. 

26. Конституційний суд України, його склад, компетенція. 

27. Система та повноваження органів внутрішніх справ України. 

28. Система та повноваження органів прокуратури України. 

29. Система та повноваження органів юстиції України. 

30. Адміністративно-правове регулювання та його особливості. 

 

Структура екзаменаційного білету 
 

Екзаменаційний білет складається з трьох теоретичних питань . 

Приклад екзаменаційного білету: 

1. Виникнення, поняття і основні ознаки держави. 

2. Правовий статус народного депутата України. 

 

Критерії оцінювання відповідей вступника 
 

Знання вступників оцінюються за чотирьохбальною шкалою: 

- "відмінно" (5); 

- "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 
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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. 

 

Рекомендована література 

 

Тема 1. Загальні поняття про державу і право 

1. Актуальні проблеми теорії держави та права. Частина І. Навчальний 

посібник / С.М. Тимченко, С.К. Бостан, С.М. Легуша, Н.М. 

Пархоменко, Т.О. Пікуля, Н.В. Пронюк. - К.: КНТ, 2007 

2. Алексеев С.С. Общая теория права. – М., 2009 

3. Головастикова А.Н., Дмитриев Ю.А., Пиголкин А.С., Саидов А.Х. 

Теория государства и права. – М., 2007 

4. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: 

Навчальний посібник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова 

єдність", 2008 

5. Дмитрук В.Н., Круглов В.А. Общая теория государства и права. 

Краткое изложение курса. – М., 2007 

6. Загальна теорія держави і права. Навч. посіб. / С.М Тимченко, Р.А. 

Калюжний, С.М. Легуша. . - К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007 

7. Загальна теорія держави і права. Підручник. /За ред. О.В.Зайчука, Н.М. 

Оніщенко. – К., 2008 

8. Крестовская Н.Н., Матвеева Л.Г. Теория государства и права. 

Элементарный курс. Издание второе. – Х., 2008 

9. Кутафин О.Е.Основы государства и права. 14-е издание. – М., 2007 
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10. Осауленко О.І. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. 

– К.: Істина, 2007 

11. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. Навч. посіб. – Х., 2010 

12. Смоленский М.Б., Колюшкина Л.Ю. Теория государства и права. – М., 

2007 

13. Теліпко В. Е. Загальна теорія держави і права. Навч. посіб. –  К., 2009 

14. Теорія держави і права. Навчальний посібник для підготовки до 

державних іспитів [для студ. вищ. навч. закладів] / С.П. Коталейчук – 

К.: КНТ, 2009 

15. Теорія держави і права. Посібник для підготовки до іспитів / Пендюра 

М.М. – К.: КНТ, 2008 

16. Теорія держави та права конспект лекцій ЛНУ. – Л., 2009 

17. Теория государства и права. /Под ред. Мартышина О.В. – М., 2009 

 

Тема 2. Основи конституційного ладу України 

1. Байрачна Л. К., Барабаш Ю. Г., Веніславський Ф. В., Кичун В. І., 

Колісник В. П. Конституційне право України: підручник для студ. 

юрид. спец. вищ. навч. закладів / Національна юридична академія 

України ім. Ярослава Мудрого / В.П. Колісник (ред.), Ю.Г. Барабаш 

(ред.). — Х. : Право, 2008. — 416с.  

2. Конституційне право України. Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка. –К.: 

Наукова думка, 2002. – 734 с.  

3. Кравченко Віктор Віталійович. Конституційне право України: навч. 

посіб.. — Вид. 6-е, випр. та доп. — К. : Атіка, 2008. — 592c.  

4. Фрицький О.Ф. Конституційне право України. Підручник. – К.: 

Юрінком Інтер, 2002. – 536 с. 

 

Тема 3. Судова система та правоохоронні органи України 

1. Конституція України. 

2. Закон України «Про судоустрій та статус суддів» від 7 липня 2010 року 

№ 2453 – VI.   

3. Науково-практичний коментар до Закону України «Про прокуратуру»: 

36. нормативних актів / Упоряд. Т. В. Варфоломеєва, С. В. Гончаренко. 

— К.: Юрінком Інтер, 2000. 

4. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 

р. № 422/96-ВР. 

5. Закон України «Про Вищу раду юстиції» від 15 січня 1998 р. № 22/98-ВР.  

6. Закон України «Про державну виконавчу службу» від 24 березня 1998 

р. № 202/98-ВР. 

7. Закон України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 р. № 2887-ХІІ. 

8. Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. № 1789-Х11. 

9.  Закон України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р. № 565-ХІІ. 
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10. Закон України «Про Службу Безпеки України» під 25 березня 1992 р. № 

2229-Х11. 

11. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від  4 грудня 

1990 р. № 509-ХІІ. 

12. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від        18 

лютого 1992 р. № 2135-ХИ. 

13. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. 3855-ХІІ. 

14. Бондаренко І. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи // Право 

України. — № 4. — 2003. 

15. Семаков Г. С., Кондракова С. П. Нотаріат в Україні: Курс лекцій. — К.: 

МАУП, 2001. 

16. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посіб. — К.: 

Юрінком Інтер, 2002. 

17. Тюріна О. Правоохоронні органи: питання теоретичного осмислення та 

нормативного визначення // Право України. — 2001. — № 5. 

  Фурса С. Я., Щербак С. В. Виконавче провадження в Україні. — К.: 

Атіка, 2002. 
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