
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ РАУФА АБЛЯЗОВА 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Вченою Радою 

Східноєвропейського університету  

імені Рауфа Аблязова 

21.04.2021 р. 

Протокол №  5 

Ректор _____________ І. Б. Чудаєва 
 

   

ПРОГРАМА 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 
 

Галузь знань 

 

08 Право 

 

Спеціальність 

 

081 Право 

 

Освітньо-професійна 

програма  

«ПРАВО» 

 

Освітній ступінь ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР 

 
 

 

 

 

 

 

Розглянуто та схвалено 

на засіданні Приймальної комісії ВНЗ «СУРА» 

Протокол № 3 від 15.03. 2021 р. 

Відповідальний секретар ПК _____________Ю. Ю. Сиволап  

 
 

 

 

 

 

 

Черкаси 2021 

 



 2 

ЗМІСТ 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ……………………………………………………...3 

2. ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ…………………………………….5 

3. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ………………………………………………………………11 

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ………………….………………………...13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Метою програми вступного випробування для вступників освітнього 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» зі спеціальності 081 «Право», освітньо-

професійна програма «Право»  є виявлення рівня знань вступників, а також 

можливості їх подальшого навчання за освітньою програмою підготовки 

бакалаврів зі спеціальності 081 «Право».  

На навчання для здобуття освітнього ступеня фаховий молодший 

бакалавр приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

«молодший спеціаліст» або «фаховий молодший бакалавр» за іншою 

спеціальністю та «кваліфікований робітник», мають здібності до оволодіння 

знаннями, уміннями і навичками в галузі права. 

Вимоги до рівня знань і умінь вступників. Вступник має поєднувати 

теоретичну і практичну підготовку, досконало володіти матеріалом відповідно 

до програм дисциплін підготовки фахового молодшого бакалавра; постійно 

поповнювати свої знання, розширювати світогляд, підвищувати рівень своєї 

культури, вміти на практиці використовувати принципи наукової організації 

навчання і праці.  

До вступника пред’являються такі вимоги: висока працездатність, 

активність до сприйняття інформації, висока ступінь концентрації уваги, 

здатність до алгоритмізації дій, аналітичність мислення, дослідницька здібність, 

комунікабельність тощо.  

Вступник до фахового молодшого бакалавру спеціальності «Право» 

повинен володіти наступними компетентностями, знаннями та уміннями, 

визначеними ОПП підготовки фахового молодшого бакалавра:  

− здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і 

синтезу. 

− здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та 

окремих нестандартних ситуаціях. 

− уміння планувати і організовувати свою професійну діяльність. 

− знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, природи 

етичних стандартів та здатність діяти на їх основі. 

− здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, добре 

володіти правничою термінологією. 

− здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово, у тому 

числі у професійній сфері. 

− навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних джерел, 

оцінка її достовірності, використання сучасних інформаційних технологій і 

баз даних. 

− здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати 

та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати 

участь в аргументованій професійній дискусії. 

− здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
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− здатність бути критичним і самокритичним, визнавати та виправляти 

власні помилки. 

− вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, 

дисциплінованість, пунктуальність та відповідальність, а також працювати 

у команді колег за фахом. 

− здатність приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати 

інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з 

протилежними інтересами. 

− цінування та повага різноманітності і мультикультурності. 

− прагнення до збереження навколишнього середовища. 

− здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 

Умови участі у вступному випробуванні. До вступного випробування 

допускаються особи, що подали до приймальної комісії заяву на вступ та всі 

необхідні документи у визначеному правилами прийому порядку та були 

допущенні до конкурсного відбору до складання вступного випробування. 

Форма проведення вступного випробування. Вступні випробування 

проводяться у письмовій формі. На підготовку письмових відповідей надається 

дві академічні години. Підготовка відповідей проходить в академічній аудиторії 

в присутності членів фахової атестаційної комісії. 

Письмові відповіді повинні бути акуратно і розбірливо написаними 

ручкою на спеціально проштемпельованих аркушах формату А4, виданих 

безпосередньо на початку випробувань.  

За результатами перевірки відповідей на питання білетів вступного іспиту 

фахова атестаційна комісія виставляє оцінку, яка враховується при визначенні 

конкурсного балу, необхідного для вступу. 
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2. ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Вступні випробування проводяться у формі складання вступного іспиту, 

що включає відповіді на теоретичні запитання, які включені до білетів.  

Кожний білет містить по 3 теоретичні питання. 

Зміст теоретичних питань охоплює зміст дисциплін фахової підготовки 

фахівців, які передбачені програмою підготовки за ОПП «Право» ОКР 

«фаховий молодший бакалавр». 

У програму вступного випробування з метою діагностування знань і 

умінь вступників включено наступні навчальні дисципліни: 

− Теорія держави і права; 

− Історія держави і права України; 

− Конституційне право. 

 

Нижче надано перелік теоретичних питань з дисциплін, включених до 

програми. 

Теорія держави і права 

1. Поняття держави та її основні ознаки. 

2. Поняття та елементи форми держави. 

3. Функції держави. 

4. Поняття та структура механізму держави. 

5. Державний апарат і органи держави. 

6. Поняття і зміст політичної системи суспільства. 

7. Поняття громадянського суспільства та його основні ознаки. 

8. Концепція правової держави. 

9. Поняття та класифікація прав людини. 

10. Поняття і ознаки права, його принципи і функції. 

11. Поняття правового впливу і правового регулювання. 

12. Поняття і суть норми права. 

13. Джерела права. 

14. Зміст і цілі правотворчості. 

15. Поняття і зміст системи права. 

16. Поняття галузі права та загальна характеристика галузей права. 

17. Поняття і зміст системи законодавства. 

18. Поняття, основні ознаки та структура правових відносин. 

19. Поняття дієздатності та правоздатності. 

20. Поняття, ознаки і суть юридичних фактів. 
 

Історія держави і права України 

1.Перші державні утворення і право на території  Північного Причорномор’я і 

Приазов’я (сер. I тис. до н. е. – V ст. н. е.) 

2.Держава та право Русі (VI – поч. XIII ст.) 

3.Право в литовську добу (ІІ пол. XIV – І пол. XVI ст.) 
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4.Козацьке самоврядування та право (ХV–ХVІІ ст.)  

5.Українські землі під  владою Речі Посполитої (ІІ пол. XVI – І пол. XVII ст.) 

6.Українська козацька держава середини XVII ст. 

7.Українська державність під іноземною зверхністю (ІІ пол. XVII – XVIII ст.) 

8.Україна під імперською владою XIX – поч. XX ст. 

9.Відродження української держави та її право (березень 1917 – квітень 1918 р.) 

10.Держава і право Української держави (квітень – листопад 1918 р.)  

11.Держава і право Української Народної Республіки часів Директорії 

(листопад 1918 – листопад 1920 рр.). 

12.Держава і право Західноукраїнської Народної Республіки (1918–1923 рр.) 

13.Формування радянської державності в Україні (1917–1920 рр.)   

14.Соціалістична державність і право в Україні (1921–1929 рр.) 

15.Держава і право України в період панування тоталітарного режиму (1929-

1938 рр.) 

16.Держава і право України в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.) 

17.Держава і право України в перші повоєнні роки і в період десталінізації 

(1945 – І пол. 60-х рр. XX ст.) 

18.Держава і право України в період неототалітарного режиму (середина 60-х – 

середина 80-х рр. XX ст.) 

19.Держава і право України періоду Перебудови (1985–1991 рр.) 

20.Держава і право України в період незалежності (1991 – теперішній час) 

 

Конституційне право України 
 

1.Поняття, предмет та метод конституційного права. Принципи та функції 

конституційного права. 

2.Поняття та особливості норми конституційного права. 

3.Конституційні засади співвідношення національного та міжнародного права. 

Вплив міжнародного права на систему джерел конституційного права України. 

4.Нормативний акт та нормативний договір як джерело конституційного права.  

5.Загальна характеристика Конституції України. 

6.Поняття конституційного ладу України. Порядок визначення та зміни 

конституційного ладу України. 

7.Поняття та сутність громадянського суспільства. Взаємодія людини, 

громадянського суспільства і держави. 

8.Поняття та види громадських об’єднань. Принципи організації та діяльності 

громадських об’єднань. 

9.Конституційний статус політичних партій. Принципи діяльності політичних 

партій. 

10.Виборче право і виборча система: поняття, принципи та класифікація. 

11.Принципи конституційного статусу людини і громадянина 

12.Поняття і принципи громадянства України. Належність до громадянства 

України. 

13.Особливості конституційно-правового статусу біженців, а також осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні. 
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14.Загальна характеристика конституційно-правового статусу іноземців та осіб 

без громадянства в Україні. 

15.Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою 

України. 
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3. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

Відповідь вступника на кожне теоретичне питання оцінюється за 

встановленими критеріями. 

Критерії оцінки відповідей на  теоретичні запитання: 

Оцінка за 

національною шкалою 
Зміст критеріїв оцінки 

розширеною 
накопичу-

вальною 

відмінно 90 – 100% Вступник правильно, повно та аргументовано розкрив питання, 

продемонстрував вміння самостійно аналізувати теоретичний 

матеріал, володіє термінологією і викладає матеріал  логічно. 

дуже добре 82 – 89% Вступник достатньо повно розкрив суть питання, володіє 

термінологією, але назвав не всі риси, ознаки або види явища, 

процесу,  теорії, категорії, проблеми, не до кінця розкрив зміст 

понять, допустив деякі неточності, які були виправлені ним при 

відповідях на додаткові питання і не вплинули на правильне 

розуміння змісту питання. 

добре 74 – 81% Вступник у цілому розкрив суть питання, відповідає 

аргументовано і загалом правильно, володіє термінологією, але 

назвав не всі теорії, функції, риси явища, інститути, процеси, 

допустив декілька помилок, які не вплинули на правильне 

розуміння суті питання. 

задовільно 64 -73% Вступник не до кінця розкрив основний зміст питання, деякі 

суттєві риси, явища, поняття. Проблеми розкрив частково, 

допустив певні помилки та неточності, які свідчать про його не 

повне розуміння сутності питання, недостатньо володіє 

термінологією. 

достатньо 60 – 63% Вступник не до кінця розкрив зміст питання, не повністю 

визначив його істотні аспекти: риси, функції, види, форми тощо, 

допустив помилки принципового характеру, слабо володіє 

термінологією. 

незадовільно 35 – 59% Вступник не достатньо розкрив зміст питання, не вміє його 

аналізувати і не може послідовно і логічно викласти, допустив 

суттєві помилки, не володіє термінологією. 

неприйнятно 1 

- 34% 

Вступник не розкрив зміст питання, не зумів його 

проаналізувати і послідовно і логічно викласти, допустив хибні 

думки, не володіє термінологією.. 

 

З одержаної суми оцінок за відповіді на всі питання виводиться середній 

бал, який є підсумковою оцінкою за вступне випробування, і який враховується 

для рейтингування кандидатів і здійсненні конкурсного відбору осіб при 

прийомі на навчання. 

 

Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою переводиться у національну 

шкалу відповідно до таблиці:  
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Середній бал суми оцінок за 

відповіді на запитання 

Шкала 

ЄКТС 

Оцінка 

90-100 A відмінно   

82-89 B 

добре  

74-81 C 

64-73 D 

задовільно  
60-63  E 

35-59 FX 
незадовільно  

 
1-34 F 
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4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Теорія держави і права: 

1. Теорія держави і права: навч. посіб. для підгот. фахівців з інформаційної 

безпеки / за заг. ред. Л.М. Стрельбицької. Київ: Кондор Видавництво, 2016. 332 

с.  

2. Кельман М.С. Загальна теорія держави і права: підручник. Київ.: Кондор-

Видавництво, 2016. 716 с.  

3. Загальна теорія права: підручник / за заг. ред.. М.І. Козюбри. Київ: Ваіте, 

2015. 392 с.  

4. Теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. /  за ред.. 

О.В. Петришина.  Харків: Право, 2014. 368 с.  

5. Качур В.О. Теорія держави і права: навчальний посібник. Київ: Видавництво 

«ЦП «Компринт», 2014. 328 с.  

6. Манько Д.Г. Юридична техніка й технології: навч.-метод. посіб. Херсон: 

Олді-плюс, 2013. 202 с.  

7. Шутак І.Д. Юридична техніка : навч. посіб.  ІваноФранківськ, 2013. 495 с. 

 

Історія держави і права України: 

 

1.Іванов В.М. Історія держави і права України: підручник. Київ: КУП НАНУ, 

2013. 892 с.  

2 Історія держави і права України: підручник / за ред. А.С. Чайковського.  Київ: 

Юрінком Інтер, 2014. 512 с. 

3.Історія держави і права України: підручник / за ред. В.Д. Гончаренка.  Харків: 

Право, 2018. 704 с.  

4. Кульчицький В.С. Історія держави і права України: підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. Київ: Видавничий дім «Ін Юре», 2006.  624 с.  

5. Музиченко П.П. Історія держави і права України: навч. посіб. Київ: Т-во 

«Знання», 2016.  437 с.  

6. Терлюк І.Я. Історія держави і права України: навч. посіб. Київ: Атіка, 2018. 

772 с.  

7. Трофанчук Г.І. Історія держави та права України: навч. посіб.  Київ: Юрінком 

Інтер, 2017. 568 с. 
 

 

Конституційцне право України 
 

1.Проблеми сучасної конституціоналістики: навч. посіб. Вип. 3. Сучасний 

український конституціоналізм / за ред. А. Р. Крусян. Одеса: Фенікс, 2015. 523 

с. 
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2.Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. Вип. 4. Конституційне 

гуманітарне право / [Н.В. Аніщук, М.В. Афанасьєва, Н.М. Бакаянова та ін.] ; за 

заг. ред. А.Р. Крусян, А.А. Єзерова. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 524 с. 

3.Бориславська О.М. Європейська модель конституціоналізму: 

системноаксіологічний аналіз: монографія. Харків: Право, 2018. 384 с. 

4.Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом 

України про основні засади організації функціонування державної влади і 

місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції 

України від 08.06.1995. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1к/95-вр. 

5.Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі 

змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 

6.Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 № 

280/97-ВР (зі змінами). URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97- 

%D0%B2%D1%80  

7.Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 № 55- XII. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12  

8.Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон України 

від 23.12.1997 № 776/97-ВР (зі змінами). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80  

9.Про Конституційний Суд України : Закон України від 13.07.2017 № 2136-VIII 

(зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19  

10.Про Регламент Верховної Ради України : Закон України від 10.02.2010 № 

1861-VI (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17 

11.Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та 

набрання ними чинності : Указ Президента України від 10.06.1997 № 503/97. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/503/97  

12.Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини : Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV (зі змінами). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15  

13.Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27.02.2014 № 794- VII (зі 

змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18  

14.Про політичні партії в Україні : Закон України від 05.04.2001 № 2365- III (зі 

змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14  

15.Загальна декларація прав людини: прийнята та проголошена резолюцією 

Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948 № 217 А (ІІІ). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015  
 

 


