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ВСТУП 

  Програма фахових випробувань для абітурієнтів, які вступають 

на основі освітнього ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста, молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за 

спеціальністю 081 «Право». 

Для успішного вивчення фахових дисциплін в коледжі потрібно мати 

міцні і систематичні знання з дисциплін: «Теорія держави і права», 

«Конституційне право України», «Адміністративне право».  

 У запропонованій програмі стисло наведено зміст тем дисциплін, де 

вказано основний понятійний апарат, яким повинен володіти абітурієнт. 

Також наводиться перелік основних питань з кожної дисципліни, що 

виносяться на вступне випробування. Цей перелік дасть можливість 

абітурієнту систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які 

питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування. 

 

1. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

 

Абітурієнти повинні:  

знати: загальну характеристику Теорії держави і права як науки і 

навчальної дисципліни, роль держави і права в організації суспільства, 

поняття та характеристику основних функцій держави, поняття форми 

держави та її види, сутність та ознаки правової та соціальної держави, 

загальну характеристику соціальних та правових норм, значення та фактори 

процесу правотворення, складові елементи системи права і законодавства, 

загальну характеристику основних галузей права,склад і зміст правовідносин, 

поняття громадянського суспільства, правової свідомості та правопорядку, 

поняття та характеристику предмету і методу конституційного права 

України, поняття види та особливості конституційно-правових норм, джерела 

конституційного права, загальну характеристику видів та функцій 



конституції, гуманістичні та «адміністративно-правові норми» демократичні 

засоби демократичного ладу в Україні, знати спільні та відмінні риси між 

політичними партіями та громадськими організаціями та їх конституційно-

правовий статус, характеристику конституційних прав і свобод людини і 

громадянина, роли та значення органів законодавчої, виконавчої та судової 

влади, їх структуру і класифікацію, характеристику предмета та системи 

Адміністративного права як однієї з головних галузей права України, 

загальне поняття відносин публічного управління. Визначення та 

характеристику понять «адміністративно-правові норми» та 

«адміністративно-правові відносини», систему органів публічної 

адміністрації, повноваження органів влади України, загальну характеристику 

та основні завдання адміністративного судочинства, форми і зміст 

адміністративного позову, співвідношення адміністративного проступку та 

злочину, умови та порядок адміністративної відповідальності посадових осіб; 

вміти: тлумачити та правильно застосовувати норми матеріального та 

процесуального права; застосовувати міжнародні правові акти як складову 

частину національного законодавства; здійснювати правильну класифікацію 

правовідносин; визначити особливості взаємин між особою, громадянським 

суспільством та Українською державою на сучасному етапі; застосовувати 

нормативні акти у сфері певної соціальної діяльності фізичних та юридичних 

осіб; здійснювати усунення умов і причин юридичних деліктів у межах 

професійних обов’язків; аналізувати компетенцію суб’єкта правотворчості; 

здійснювати систематизацію та аналіз локальних нормативних актів; 

обґрунтовувати свою громадянську позицію та світогляд на підставі вимог 

чинного законодавства України; орієнтуватися та пояснювати проблеми 

поділу влади, форми державного управління. 

2. ОПИС ОСНОВНИХ ТЕМ 

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

Предмет теорії держави і права. Методи теорії держави і права. 

Поняття, походження та розвиток держави і права.  Роль держави і права в 



організації та здійсненні політичної влади. Функції держави. Форми держави.  

Механізм держави та апарат держави. Функціонування держави.  Держава та 

особа. Правова держава. Право та його ознаки. Соціальні норми. Право і 

мораль. Функції права. Правові норми, їх структура і види.  Правотворення. 

Форми (джерела) права. Система права і законодавства. Система права 

України. Систематизація права.  Реалізація норм права. Правове 

регулювання.  Тлумачення норм права. Правові відносини. Юридичні факти 

Правова свідомість, правова культура і правове виховання. Законність і 

правопорядок.  Правомірна поведінка. Правопорушення. Юридична 

відповідальність.  

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 

Поняття та предмет галузі конституційного права. Конституційно-

правові відносини. Джерела конституційного права України. 

Відповідальність у конституційному праві. Поняття Конституції та її 

сутність. Конституціоналізм в Україні. Конституційний лад України. 

Джерело влади в Україні. Форми Української держави. Політична діяльність 

в Україні. Громадянство України як конституційний інститут. Система 

конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні і обов’язки 

громадян в Україні. Вибори і виборче право як форма прямого народовладдя 

в Україні. Поняття, види та система органів державної влади в Україні. 

Конституційний статус та повноваження органу законодавчої влади в 

Україні. Правовий статус народного депутата України. Порядок діяльності 

Верховної Ради України. Конституційно-правовий статус Президента 

України. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади. 

Конституційно-правові основи судової системи та органів прокуратури.  

Територіальний устрій України. Система адміністративно-територіального 

устрою України.  

 

 



АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО 

Поняття адміністративного права. Адміністративно-правові норми. 

Поняття публічної адміністрації. Президент України і публічна адміністрація. 

Кабінет Міністрів України і публічна адміністрація. Центральні органи 

виконавчої влади в публічній адміністрації. Органи місцевого 

самоврядування в публічній адміністрації. Загальні положення 

адміністративного судочинства. Види проваджень за Кодексом 

адміністративного судочинства. Законодавче забезпечення відповідальності 

за адміністративні правопорушення (проступки). Поняття адміністративного 

правопорушення (проступку). Склад адміністративного проступку. 

Адміністративна відповідальність. Відповідальність неповнолітніх. 

Адміністративні стягнення. Протокол та постанова у справі про 

адміністративні проступки. 

 

3. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

1. «Теорія держави і права»  як наука і навчальна дисципліна. 

2. Роль держави в організації суспільства і здійсненні політичної влади. 

Напрями організації державою суспільства та його політичної системи. 

3. Право як складова політичної системи суспільства. Напрями здійснення 

правом політичної влади в суспільстві. 

4. Поняття «функція держави». Взаємозв’язок і взаємозалежність між 

функціями держави та їх розвитком на різних етапах розвитку держави. 

5. Форма правління.  

6. Механізм держави як система державних організацій . 

7. Сутність правової держави. Ознаки правової держави її історичні 

джерела. 

8. Поняття соціальної держави. Риси та ознаки соціальної держави. Принципи 

соціальної держави. 



9. Право як система нормативного регулювання. Принципи права. Соціальна 

цінність права, функції права та його структура. 

10. Поняття соціальних норм. Ознаки соціальних норм. Загальні риси і види 

соціальних норм. 

11. Поняття та фактори правотворчості. Види та суб’єкти правотворчості. 

Методи та стадії право творення. Принципи право творення. 

12. Поняття «система права». Види сучасних правових систем. 

Характеристика складових елементів системи права. 

13. Система законодавства.  

14. Система права і законодавства України.  

15. Систематизація нормативних актів. Кодифікація як вища форма 

систематизації. Хронологічна і тематична інкорпорація. 

16. Поняття «галузь права». Поділ галузей права на підгалузі та інститути 

права. 

17.  Реалізація норм права, форми і методи її здійснення. 

18. Поняття «правове регулювання». Предмет, метод і межа правового 

регулювання. 

19. Склад і зміст правовідносин. Суб’єкти правовідносин та їх види. Об’єкти 

правовідносин. 

20. Поняття «правова свідомість» та її ознаки. Характерні ознаки 

правосвідомості. 

21. Зміст законності. Основні вимоги до законності. Основні принципи 

законності.  

22. Поняття правопорядок. Правопорядок і громадський порядок. 

23. Поняття «юридична відповідальність». Характеристика основних видів 

юридичної відповідальності. Принципи  юридичної відповідальності. 

24. Роль права в організації суспільства. 

25. Поняття «громадянське суспільство» та його ознаки. Структура 

громадянського суспільства. 

26. Роль державного апарату у функціонуванні держави.  



27. Особливості становлення в Україні держави соціального зразка. 

28. Право як система нормативного регулювання, як міра, масштаб свободи 

і поведінки людини, громадянина та держави. 

29. Основи  юридичної відповідальності відповідно до Конституції України. 

30. Тлумачення норм права. 

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 

1. Предмет і метод конституційного права. 

2. Конституційно-правові норми: поняття, види та особливості. 

3. Суб’єкти та об’єкти конституційно-правових відносин. 

4. Загальна характеристика джерел конституційного права. 

5. Поняття та характер конституційно-правової відповідальності. 

6. Функції конституції. 

7. Види конституції. 

8. Особливості розробки, обговорення та прийняття Конституції України 

1996 року. 

9. Гуманістичні та демократичні засоби конституційного ладу в Україні. 

10. Форми здійснення влади народу. 

11. Характеристика державного режиму в Україні. 

12. Політичні партії і громадські організації, їх конституційно-правовий 

статус. 

13. Громадяни України, апатриди і біпатриди. 

14. Конституційні права, свободи людини і громадянина. 

15. Конституційні обов’язки людини і громадянина. 

16. Виборча система: поняття та види виборчих систем. 

17. Конституційний статус органів законодавчої, виконавчої і судової 

влади. 

18. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні, 

Парламент України. 

19. Статус народного депутата України. 



20. Законодавчий процес та інші спеціальні парламентські процедури. 

21. Конституційний статус Президента України як глави держави та його 

трансформація в процесі конституційної реформи. 

22. Конституційний статус Ради національної безпеки і оборони України 

як координаційного органу при Президентові України. 

23. Система органів виконавчої влади. 

24. Компетенція Кабінету Міністрів України. 

25. Урядові комітети. 

26. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади: система, 

порядок формування. 

27. Система місцевих органів виконавчої влади. 

28. Система судових органів та порядок їх формування. 

29. Конституційний статус прокуратури в Україні. 

30. Територіальний та державний устрій. 

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО 

1. Предмет і система адміністративного права та його місце в правовій 

системі держави  

2. Відносини публічного управління. Відносини відповідальності 

публічної адміністрації.  

3. Публічна адміністрація та відносини адміністративних зобов'язань. 

4. Адміністративно-правові відносини та адміністративно-правові норми. 

5. Особливості  та види адміністративно-правових відносин.1. Категорія 

"публічна адміністрація" в нормативних і літературних джерелах.  

6. Президент України та система органів публічної адміністрації. 

Співвідношення Президента України з гілками влади. 

7. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади. 

Повноваження Президента України щодо формування структур публічної 

адміністрації. 

8. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби Президента 



України. Місце Кабінету Міністрів України в системі органів публічної 

адміністрації. Основні завдання Кабінету Міністрів України. 

9. Закон України "Про Кабінет Міністрів України" від 27.02.14. Склад 

Кабінету Міністрів України та статус його членів.  

10. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи Кабінету Міністрів 

України. Акти Кабінету Міністрів України. Поняття "центральні органи 

виконавчої влади" як суб'єкти публічної адміністрації. Види центральних 

органів виконавчої влади.  

11. Міністерство в системі органів публічної адміністрації 

12. Правові засади діяльності міністерств.  

13. Урядові органи державного управління. Взаємодія центральних органів 

виконавчої влади з іншими суб'єктами публічної адміністрації. Поняття 

"місцеві органи виконавчої влади" як суб'єкти публічної адміністрації. Види 

місцевих органів виконавчої влади. 

14. Місцеві державні адміністрації в системі органів публічного 

адміністрування. Основні завдання місцевих державних адміністрацій. 

15. Повноваження місцевих державних адміністрацій. Делегування 

місцевим державним адміністраціям повноважень обласних і районних рад. 

16. Поняття "адміністративне судочинство".  

17. Завдання адміністративного судочинства 

18. .Система адміністративних судів.  Компетенція адміністративних судів. 

19. Особи, які беруть участь у справі.  

20. Форми і зміст адміністративного позову. Вимоги до позовної заяви. 

21. Апеляційне провадження.  

22. Співвідношення адміністративного проступку та злочину. 

23. Поняття "склад адміністративного проступку". 

24. Види складів адміністративного проступку. Система ознак складу. 

25. Відокремлення адміністративної відповідальності від інших видів 

юридичної відповідальності.  

26. Відповідальність посадових осіб.  



27. Передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх 

заміняють, чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за їх 

згодою, а також окремим громадянам на їх прохання.  

28. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові. 

Зміст протоколу про адміністративне правопорушення. 

29. Надіслання протоколу. Випадки, коли протокол про адміністративне 

правопорушення не складається. 

30. Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення. Види 

постанов по справі про адміністративне правопорушення. 



4. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ 

 

УКРКООПСПІЛКА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА 

ВІННИЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ 

 

    

ЗАТВЕРДЖУЮ     

В.о. ректора  інституту  

 

_______ В. А. Драбовська        

«____» березня 2021 р                     

ЗАТВЕРДЖУЮ 

В.о. директора  фахового Коледжу   

економіки і права ВКІ 

__________ Г.О.  Мазур                                   

«____» березня 2021 р.   

 

Варіант_______ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8 

для проведення фахових вступних випробувань для абітурієнтів, які 

вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра за спеціальністю 081 «Право» 

 

1.Охарактерихуйте право як складову політичної системи суспільства. 

Напрями здійснення правом політичної влади в суспільстві. 

2.Дайте визначення та характеристику поняття конституційно-правової 

відповідальності. 

3. Вирішіть практичну ситуацію і дайте обґрунтовану відповідь на 

запитання. 

Гр. О. звернулась з позовною заявою до суду про дії та бездіяльність 

прокуратури міста М. Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що 

відповідно до Закону України «Про звернення громадян» відповідач у 

встановлений законом термін не надав обґрунтованої відповіді позивачу 

щодо розгляду його скарги. Гр. О. просить суд зобов'язати відповідача 

вирішити у місячний термін та надати обґрунтовану відповідь на 

звернення. Представник прокуратури зазначив, що за результатами 

розгляду звернення гр. О., її було письмово повідомлено у передбачений 

законом термін та відповідно до КПК України, а не відповідно до вимог 

Закону України «Про звернення громадян».  

Дайте правовий аналіз ситуації. Чи є вимоги гр. О. обґрунтованими? 

Вкажіть, на які правовідносини поширюється Закон України «Про 

звернення громадян»? 

 

Голова комісії_________________________________ 

Члени комісії__________________________________ 



5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ 

Екзаменаційні завдання з фахових випробувань для абітурієнтів, які 

вступають на основі неповної вищої, базової або повної вищої освіти для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за 

спеціальністю 081 «Право» складаються із 3-х завдань, а саме: 

– «1» та «2» – теоретичні питання; 

– «3» – ситуаційна задача. 

Завдання, що включені до екзаменаційних білетів мають  однаковий рівень 

складності.  

Для оцінювання відповідей абітурієнтів застосовуються такі критерії та 

шкала оцінювання. 

Критерії оцінювання знань абітурієнтів освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, спеціальність: 081 «Право» з фахових 

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

«Адміністративне право» 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання знань абітурієнтів 

І. Початковий 

(100-119) 

1 

(100) 

Абітурієнт може розрізняти об’єкт вивчення і 

відтворювати деякі елементи. 

 2 

(101-109) 

Абітурієнт фрагментарно відтворює незначну 

частину матеріалу , не чітко уявляє предмет 

вивчення, здатний до елементарного викладу 

думки. 
 3 

(110-119) 

Абітурієнт  відтворює менше половини навчального 

матеріалу , з допомогою викладача дає відповідь на 

елементарні завдання. 

II. Середній 

(120-149) 

4 

(120-129) 

Абітурієнт знає приблизно половину навчального 

матеріалу , здатний відтворити його за допомогою 

пояснень викладача, повторити за зразком 

визначення або класифікації. Оперує ключовими 

поняттями теорії держави і права, конституційного 

та адміністративного права. 



 

 

 6 

(140-149) 

Абітурієнт виявляє розуміння основних положень 

матеріалу. Відповідь його правильна, але 

недостатньо осмислена. З допомогою викладача 

здатний аналізувати, порівнювати, узагальнювати та 

робити висновки. Вміє застосовувати знання при 

вирішенні правових ситуації за зразком. 

III. Достатній 

(150-179) 

 

7 

(150-159) 

Абітурієнт правильно, логічно відтворює 

навчальний матеріал з дисциплін, розуміє 

основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі 

власні приклади на підставі власних думок, 

застосовує вивчений матеріал при вирішенні 

правових ситуацій. 

 8 

(160-169) 

Знання абітурієнта є достатньо повними, він вільно 

застосовує вивчений матеріал при вирішенні 

правових ситуацій, вміє аналізувати, встановлювати 

найсуттєвіші зв’язки і залежність між об’єктами 

вивчення. Відповідь  повна, логічна, обґрунтована, 

але з деякими неточностями. 

 9 

(170-179) 

Абітурієнт вільно володіє вивченим матеріалом, 

застосовує знання в дещо змінених правових 

ситуаціях, уміє аналізувати і систематизувати 

інформацію, використовує загальновідомі докази у 

власній аргументації. 

IV. Високий 

(180-200) 

10 

(180-189) 

Абітурієнт володіє глибокими і міцними знаннями, 

використовує їх при вирішенні нестандартних 

правових ситуацій. Самостійно визначає окремі цілі 

власної навчальної діяльності, аналізує правові 

факти, формує висновки. 

 11 

(190-199) 

Абітурієнт  володіє узагальненими знаннями з 

дисциплін, аргументовано використовує їх у 

нестандартних правових ситуаціях, уміє знаходити 

джерело інформації та аналізувати її, ставити і 

роз’яснювати проблему, самостійно оцінює правові 

факти і явища, що стосуються предмету 

адміністративного права. 

 12 

(200) 

Абітурієнт  має системні, дієві знання, виявляє 

неординарні здібності з дисциплін, вміє ставити і 

розв’язувати проблеми, вирішувати складні правові 

ситуації, самостійно здобувати і використовувати 

інформацію, виявляє власне ставлення до неї. 



6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

 ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

Базова 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної 

Ради України.  - 1996.  - №30  – ст.141 

2. Горун О. В. Теорія держави і права : навч. посіб. / О. В. Горун, Н. В. 

Камінська, О. В. Фатхутдінова. – К. : КНТ, 2011. – 216 с. 

3. Качур В.О. Теорія держави і права: навчальний посібник [Текст] / В.О. 
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4. Кириченко В.М., Куракін О.М. Теорія держави і права: модульний 

курс. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2010. – 264 с. 

5. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний 

посібник (за кредитно-модульною системою). – К.: Атіка, 2007. – 412 с. 

6. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. – К.: Аттіка, 

2004. – 189с. 

7. Селецький С.І. Теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: 
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Консум, 2012. – 526 с. 

9. Татарчук В.І. Теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 

2012. – 184 с. 

10. Теорія держави та права: навч. посіб. / [Є. В. Білозьоров, В. П. 

Власенко, О. Б. Горова, А. М. Завальний, Н. В. Заяць та ін.] ; за заг. ред. 
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320 с. 

11. Теорія держави і права: [підручник] / [за вимогами кредитномодульної 
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за заг. ред. Є.О. Гіди. – К.: ФОП О.С. Ліпкан, 2011. – 576 с. 

12. Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Петришин О.В. Загальна теорія держави і 
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К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2010. – 260 с. 
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