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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 



 

         Спеціальність 081 «Право» (Освітня програма «Право») спрямована на 

підготовку професійно спрямованих здобувачів з широким доступом до 

працевлаштування завдяки здобутим знанням і компетентностям, а також на 

здобуття студентами поглиблених теоретичних та практичних знань і умінь у сфері 

права.  

 

Метою фахового вступного випробування зі спеціальності 081 «Право» є 

визначення рівня професійних умінь та навичок необхідних для опанування 

дисциплін за програмою підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти спеціальності 081 «Право». 

Фахове вступне випробування здійснюється шляхом оцінювання рівня 

професійних знань, умінь та навичок абітурієнтів з використанням 

загальнодержавних методів комплексної діагностики. 

Зміст програми фахового вступного випробування. Для фахового вступного 

випробування при прийомі на навчання за першим  (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» екзаменаційні завдання формуються з фахових 

дисциплін: «Теорія та історія держави і права»; «Конституційне право» 

Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі та триває 2 

академічні години. Під час випробовування використовується кулькова або гелева 

ручка чорного чи синього кольору та калькулятор. Усі інші речі та пристрої 

використовувати заборонено. Мобільні телефони під час вступного випробування 

повинні бути виключені. Порядок проведення вступного випробування 

визначається «Правилами прийому до Університету Короля Данила у 2021 році». 

 

 

 

 

 

 

2. ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 



 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

1. Теорія держави і права в системі суспільних наук 

2. Поняття та ознаки держави 

3. Основні теорії походження держави 

4. Об’єктивні ознаки, що відрізняють державу від організації первісного 

суспільства 

5.  Поняття та види історичних типів держави 

6.  Поняття та види функцій держави 

7.  Поняття форми держави, її елементи 

8.  Форма державного правління: поняття та види 

9.  Форма державного устрою: поняття та види 

10.  Державний (політичний) режим: поняття та види 

11.  Монархія: поняття та види 

12.  Республіка: поняття та види 

13. Форма Української держави за Конституцією України 

14.  Механізм держави: поняття та елементи 

15. Загальна характеристика апарату та органів держави 

16.  Класифікація органів держави 

17.  Політична система суспільства: поняття та елементи 

18.  Поняття та принципи правової держави 

19.  Поняття та ознаки громадянського суспільства 

20.  Поняття та види соціальної держави 

21.  Юридичний обов’язок: поняття та їх класифікація 

22.  Система прав дитини 

23.  Основні права нації: поняття та види 

24.  Специфічні права національних меншин 

25.  Суб’єктивне юридичне право та юридичний обов’язок 

26.  Правовий статус особи: поняття та види 

27.  Загальне поняття та ознаки об’єктивного юридичного права 

28.  Поняття та основні види соціальних норм 

29.  Правосвідомість: поняття, елементи, структура 

30.  Функції права: поняття та види 

31.  Поняття та види історичних типів права 

32.  Загальні принципи юридичного права 

33.  Правотворчість: поняття та види 

34.  Стадії правотворчості 

35.  Поняття та види форми права 

36.  Закон: поняття, ознаки та види 

37.  Підзаконні нормативно-правові акти: поняття, ознаки та види 

38.  Чинність нормативно-правових актів 

39.  Правова система: поняття та різновиди 



 

40.  Система права: поняття та структура 

41.  Поняття та структура системи законодавства 

42.  Систематизація законодавства: поняття та способи 

43.  Кодифікація: поняття та види 

44.  Інкорпорація: поняття та види 

45.  Правова норма: поняття та структура 

46.  Види правових норм. 

47.  Правомірна поведінка: поняття та види 

48. Поняття і основні форми реалізації норм права 

49. Законність та правопорядок. Принципи законності 

50. Гарантії законності: поняття та види 

51. Правова культура: поняття та види 

52. Поняття і причини необхідності тлумачення правових норм 

53. Способи тлумачення правових норм 

54. Види тлумачення правових норм 

55. Акти тлумачення правових норм: поняття та види 

56. Загальна характеристика застосування правових норм 

57. Стадії застосування правових норм 

58.  Правозастосовні акти: поняття та види 

59. Застосування правових норм за аналогією у разі прогалин в законодавстві 

60. Правові відносини: поняття та види 

61.  Склад правовідносин: суб’єкти, об’єкти, зміст правовідносин 

62. Юридичні факти: поняття та види 

63. Правопорушення: поняття та ознаки 

64. Склад правопорушення 

65. Юридична відповідальність: поняття, функції та види 

66. Поняття та принципи юридичної відповідальності 

67. Поняття та стадії юридичної відповідальності 

68. Загальна характеристика правового регулювання 

69. Механізм правового регулювання 

70. Юридична техніка: поняття та види 

 

 

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

1. Конституційне право як основа національного права. 

2. Поняття та предмет конституційного права. 

3. Принципи конституційного права.  

4. Система конституційного права України. 



 

5. Інститути конституційного права: поняття, критерії класифікації та види. 

6. Джерела конституційного права. 

7. Поняття й система джерел конституційного права. 

8. Поняття конституції. Функції та юридичні властивості конституції.  

9. Нормативний акт, нормативний договір, прецедент та інші джерела 

конституційного права.  

10.  Загальна характеристика Конституції України. 

11.  Порядок ухвалення й внесення змін до Конституції України. 

12.  Конституційні засади співвідношення національного та міжнародного права.  

13.  Вплив міжнародного права на систему джерел українського конституційного 

права. 

14.  Конституційний лад України.  

15.  Поняття конституційного ладу України. Порядок визначення та зміни 

конституційного ладу України.  

16.  Система засад конституційного ладу України. 

17.  Конституційні засади державного суверенітету України. 

18.  Обмеження влади правом як засада конституційного ладу України.  

19.  Конституційний принцип поділу державної влади. 

20.  Принцип верховенства права (правовладдя) в системі засад конституційного ладу 

України. 

21.  Україна як демократична республіка: конституційні засади. 

22.  Поняття й сутність народовладдя. Пряма (безпосередня) та представницька 

демократія. 

23.  Поняття, конституційна регламентація та види референдумів в Україні. 

24.  Порядок призначення, організація й проведення референдумів в Україні.  

25.  Виборче право й виборча система: поняття та принципи. Класифікація виборчих 

систем.  

26.  Порядок формування представницьких органів державної влади та місцевого 

самоврядування в Україні: конституційні засади.  

27.  Порядок призначення, організація та проведення виборів Президента України.  

28.  Порядок призначення, організація та проведення виборів народних депутатів 

України.  

29.  Поняття та конституційні гарантії місцевого самоврядування в Україні. 

30.  Система місцевого самоврядування в Україні.  

31.  Загальна характеристика конституційного статусу органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування в Україні.  

32.  Порядок призначення, організація та проведення місцевих виборів.  

33.  Унітарність Українського держави в системі засад конституційного ладу.  

34.  Принцип унітаризму та його закріплення в Конституції України.  

35.  Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України.  



 

36.  Конституційний статус Автономної Республіки Крим у складі України як 

унітарної держави. 

37.  Конституційний статус органів влади Автономної Республіки Крим.  

38.  Конституційні засади функціонування національно-культурної сфери в Україні.  

39.  Конституційний статус української мови як державної.  

40.  Поняття та характеристика конституційного статусу національних меншин в 

Україні. 

41.  Конституція України та громадянське суспільство.  

42.  Принцип багатоманітності в системі конституційних засад формування та 

функціонування громадянського суспільства.  

43.  Поняття та види громадських об’єднань.  

44.  Принципи організації та діяльності громадських об’єднань. 

45.  Конституційний статус політичних партій.  

46.  Порядок створення політичних партій.  

47.  Принципи діяльності політичних партій.  

48.  Заборона політичних партій за конституційним законодавством України. 

49.  Конституційний статус людини в Україні. 

50.  Принципи конституційного статусу людини.  

51.  Загальна характеристика особистих прав і свобод людини за Конституцією 

України.  

52.  Гарантії та порядок реалізації окремих свобод: право на свободу думки й слова, 

право на доступ до публічної інформації, захист персональних даних, свобода совісті, 

свобода пересування.  

53.  Загальна характеристика політичних прав громадян України.  

54.  Гарантії та порядок реалізації окремих прав: виборчі права, свобода мирних 

зібрань, право на свободу об’єднання.  

55.  Загальна характеристика економічних, соціальних та культурних прав людини в 

Україні.  

56.  Загальна характеристика конституційних гарантій здійснення конституційних 

прав та свобод.  

57.  Конституційні обмеження у реалізації конституційних прав та свобод людини в 

Україні. 

58.  Особливі юридичні стани згідно з Конституцією України, умови та порядок 

введення та припинення дії.  

59.  Загальна характеристика конституційних обов’язків людини та громадянина в 

Україні.  

60.  Поняття та принципи громадянства України.  

61.  Набуття громадянства України. Припинення громадянства України. 

62.  Конституційний статус іноземців та осіб без громадянства. 

63.  Особливості конституційного статусу біженця.  

64.  Законодавча влада в Україні: конституційна характеристика. 



 

65.  Конституційна природа парламенту – Верховної Ради України.  

66.  Конституційний склад і структура Верховної Ради України. Принципи діяльності 

Верховної Ради України.  

67.   Функції та повноваження Верховної Ради України.  

68.  Парламентські процедури: законодавча, установча, процедура здійснення 

парламентського контролю.  

69.  Конституційний статус спеціалізованих органів парламентського контролю – 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Рахункової палати.  

70.  Конституційний статус народного депутата України та юридичні гарантії його 

діяльності. Природа депутатського мандата. Підстави дострокового припинення 

повноважень народного депутата України. 

71. Конституційний статус Президента України.  Роль та місце Президента України в 

системі органів державної влади.  

72.  Порядок вступу на пост Президента України. Підстави та порядок припинення 

повноважень Президента України.  

73.  Повноваження Президента України. Акти Президента України.  

74.  Конституційний статус Ради національної безпеки та оборони.  

75.  Виконавча влада в Україні: конституційна характеристика.  

76.  Поняття виконавчої влади та її місце в механізмі державної влади. Система 

органів виконавчої влади в Україні.  

77.  Порядок формування, склад і компетенція Кабінету Міністрів України. Акти 

Кабінету Міністрів України.  

78.  Конституційний статус і система місцевих органів державної виконавчої влади.  

79.  Правосуддя в Україні: конституційна характеристика.  

80.  Конституційні засади функціонування судової влади. Конституційні засади 

судочинства.  

81.  Система судів. Інші органи судової влади. Конституційний статус судді.  

82.  Статус і роль адвокатури та прокуратури в системі судового захисту прав людини.  

83.  Охорона Конституції. Конституційна юстиція в Україні. 

84.  Охорона Конституції: поняття, природа, суб’єкти охорони.  

85.  Поняття та особливості конституційної відповідальності.  

86.  Поняття та види конституційного контролю.  

87.  Функції та повноваження Конституційного Суду України.  

88.  Склад і порядок формування Конституційного Суду України. Структура та 

організація діяльності Конституційного Суду України. 

89.  Суб’єкти та форми звернення до Конституційного Суду України. Поняття й 

характеристика стадій конституційного судочинства.  

90.  Поняття та юридична природа актів Конституційного Суду України. Види, 

порядок ухвалення та виконання актів Конституційного Суду України.  

 



 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ 

  

Конкурсний відбір проводиться згідно конкурсного балу, який обчислюється шляхом 

додавання результату фахового вступного випробування, середнього балу документа 

(додатка до диплому молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра). Середній 

бал диплому та конкурсний бал обчислюється згідно з порядком, визначеним 

Правилами прийому, та вноситься до Єдиної бази. У разі, коли на одне місце 

претендують декілька вступників з однаковим результатом іспиту, приймальна комісія 

враховує середній бал додатку до диплому молодшого спеціаліста, фахового 

молодшого бакалавра.   

  

4. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

 

Завдання для фахового вступного випробування на навчання за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти включає – 30 тестових завдань з фахових 

дисциплін.  

Білети мають різні варіанти завдань, приблизно однакового рівня складності.  
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