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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма додаткового вступного випробування при вступі на навчання для
здобуття ступеня бакалавра на І курс (зі скороченим строком навчання) та на ІІ-ІІІ
курс (на вакантні місця) на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста галузі
знань 08 «Право», 293 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 081 «Право» та
293 «Міжнародне право» (з теорії держави і права), розроблена відповідно до
Методичних рекомендацій підготовки програм та екзаменаційної документації з
фахових вступних випробувань, додаткових вступних випробувань, вступних
іспитів для вступу на навчання до Університету державної фіскальної служби
України.
Програма додаткового вступного випробування включає матеріал державної
програми з дисципліни:
«Теорія держави і права».
Метою додаткового вступного випробування є визначення науковотеоретичного рівня підготовки вступників.
Головним завданням додаткового вступного випробування є встановлення
рівня знань вступників із навчальної дисципліни «Теорія держави і права».
Програма додаткового вступного випробування, вступного іспиту
складається з пояснювальної записки, змісту додаткового вступного випробування з
навчальної дисципліни «Теорія держави і права», критеріїв оцінювання
результатів додаткового вступного випробування, списку рекомендованих
джерел.
Кожний екзаменаційний білет містить 25 тестових завдань.
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ЗМІСТ
ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Тема 1. Предмет, метод та функції науки теорії держави і права.
Предмет теорії держави і права і роль в оволодінні юридичними знаннями.
Методологічне значення теорії держави та права.
Методологія дослідження державно-правових явищ.
Юридична наука: поняття, структура та функції. Теорія держави і права як
фундаментальна юридична наука: предмет і ознаки. Система методів теорії
держави і права. Функції теорії держави і права. Взаємозв’язок теорії держави і
права з іншими юридичними науками.
Система учбового курсу теорії держави та права.
Тема 2. Суспільство: поняття, структура та система відносин
Поняття суспільства як найбільш значної системи, його структура.
Громадянське суспільство. Соціальні суб’єкти та їх види. Поняття і види
соціальних систем. Соціальне регулювання та його засоби.
Поняття держави, її співвідношення з суспільством. Правова держава.
Регулювання суспільних відносин: поняття і види.
Поняття права, його сутність та зміст. Право і держава.
Тема 3. Поняття, походження і розвиток держави
Характеристика суспільної влади і соціальних норм в додержавній період.
Основні закономірності розпаду родового суспільства. Характеристика основних
теорій походження держави: теологічна, договірна, патріархальна, завоювання,
соціально-економічна, космічна та ін.
Основні ознаки держави, які відрізняють її від інших соціальних явищ.
Державна влада як особливий різновид влади публічної: поняття, ознаки. Суть
держави та її соціальне призначення. Історичні типи держави.
Тема 4. Держава і політична система суспільства
Політичної системи суспільства: поняття та ознаки. Характеристика
складових елементів політичної системи суспільства. Місце і роль держави в
політичній системі суспільства. Політична влада: поняття, природа та ознаки.
Політична культура та її роль в функціонуванні політичної системи суспільства.
Поняття, зміст і структура політичної культури.
Тема 5. Форми держави
Поняття форми держави та її основні структурні елементи. Поняття і види
форм державного правління: монархія і республіка. Монархічна форма правління
та її види. Республіка та її види. Політичний режим: поняття і види.
Тема 6. Функції держави.
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Поняття функцій держави. Співвідношення функцій, завдань, цілей і
соціального призначення держави. Класифікація функцій держави. Внутрішні
функції держави: порівняльно-історичний аналіз. Зовнішні функції держави:
порівняльно-історичний аналіз. Форми і методи здійснення функцій держави.
Тема 7. Механізм держави
Механізм держави як система державних організацій. Державний апарат:
основні принципи організації і діяльності. Поняття органів держави та їх види.
Характеристика органів законодавчої, виконавчої і судової влади в Україні.
Поняття місцевого самоврядування. Місце й роль податкової служби в
функціонуванні механізму держави.
Тема 8. Сучасні концепції держави
Причини існування різноманітних концепцій держави. Характеристика
теорії правової держави. Теорія «держави загального благоденства». Теорія еліт.
Фашистська ідея державності. Теорія національної держави.
Тема 9. Демократія: поняття, суть, основні форми
Поняття, соціальна цінність та історичні передумови демократії. Суть і
основне призначення демократії. Форми та інститути демократії.
Демократія як міра свободи та відповідальності. Демократичні форми та
методи управління державою та суспільством.
Тема 10. Поняття, походження, розвиток та структура права
Право: поняття та ознаки. Історичні типи виникнення права. Теорії
походження права. Загально соціальний та класовий зміст права. Принципи права:
поняття та класифікація. Функції права: поняття та види. Цінність права в
сучасному суспільстві. Взаємодія права, економіки та політики.
Тема 11. Норми права в системі соціальних норм
Соціальні норми: поняття та класифікація. Поняття та ознаки норм права.
Види правових норм. Характеристика структурних елементів норм права.
Способи викладення норм права в статтях нормативно-правового акта.
Тема 12. Правова система, система права і система законодавства
Правова система як різновид соціальної системи суспільства. Поняття
правової системи та характеристика її структурних елементів.
Поняття системи права та її ознаки. Характеристика структурних
елементів системи права: галузі права, підгалузі права, інституту права, норми
права. Загальна характеристика основних галузей права.
Поняття системи законодавства та її відмінність від системи права та
правової системи.
Систематизація законодавства: поняття та види.
Тема 13. Правоутворення та форми права
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Форми права: поняття та класифікація. характеристика форм права:
правовий звичай, судовий та адміністративний прецедент, нормативно-правовий
акт, правовий договір. Поняття право творення, правотворчості та
законотворчості. Стадії правотворчості. Система нормативно-правових актів
України. Дія нормативно-правових актів в часі, просторі та щодо кола суб’єктів.
Тема 14. Реалізація норм права
Поняття та основні форми реалізації норм права. Застосування норм права
як особлива форма реалізації правових норм. Підстави застосування правових
норм. Характеристика основних стадій застосування норм права. Поняття та види
правозастосовчих актів. Прогалини в праві й шляхи їх усунення.
Тема 15. Тлумачення норм права
Поняття і тлумачення норм права. Види тлумачення: офіційне та
неофіційне, нормативне та казуальне. Способи тлумачення норм права. Акти
тлумачення норм права.
Тема 16. Правові відносини
Поняття та основні ознаки правових відносин. Види правовідносин.
Структура
правовідносин.
Поняття
правоздатності,
дієздатності
та
деліктоздатності. Поняття юридичної особи і її правосуб’єктність. Види
юридичних осіб. Поняття і види юридичних фактів.
Тема 17. Правова поведінка та правопорушення
Поняття правової поведінки, її ознаки і види. Поняття, ознаки та склад
правомірної поведінки. Види правомірної поведінки. Поняття, ознаки та склад
протиправної поведінки. Види протиправної поведінки.
Поняття правопорушення, його склад. Види правопорушень.
Тема 18. Юридична відповідальність
Юридична відповідальність: поняття і ознаки. Види юридичної
відповідальності та їх характеристика. Підстави для притягнення і звільнення від
юридичної відповідальності. Функції юридичної відповідальності: поняття і види.
Принципи юридичної відповідальності: поняття і характеристика.
Тема 19. Законність та правопорядок
Поняття право законності і її основні принципи та гарантії. Поняття
суспільного порядку і правопорядку. Принципи правопорядку. Співвідношення
між законністю і правопорядком. Державна дисципліна та її види.
Тема 20. Правова свідомість і правова культура
Правосвідомість : поняття, структура та рівні. Види правосвідомості.
Функції правосвідомості. Деформація правосвідомості: поняття та різновиди.
Правова культура: поняття та види. Правове виховання: форми, методи,
ефективність.
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Тема 21. Правове регулювання та його механізм
Правове регулювання: поняття, типи і способи правового регулювання.
Відмінність правового регулювання від правового впливу. Механізм правового
регулювання: поняття, елементи та їх характеристика. Стадії механізму правового
регулювання. Ефективність правового регулювання суспільних відносин.
Тема 22. Юридичний процес
Юридичний процес: поняття, ознаки та види. Характеристика
правотворчого, право установчого, контрольного, інтерпретаційного процесу, а
також з’ясування сутності юридичних процесу в залежності від існуючих галузей
права. Визначення системи процесуального права та характеристика її
структурних елементів. Порівняльна характеристика норм процесуального та
матеріального права.
Місце юридичної практики в правовій системі: поняття, структура, види.
Тема 23. Основні правові системи сучасності
Поняття правової системи. Критерії класифікації правових систем.
Правова сім’я (тип правових систем): поняття та різновиди. Романо-германська
правова сім’я. Сім’я загального (англо-американського) права. Змішана правова
сім’я. Традиційні та релігійні правові системи.
Тема 24. Сучасні підходи праворозуміння
Поняття та класифікація типів праворозуміння. Широке та вузьке
розуміння права. Загальний аналіз позитивістського типу праворозуміння. Легізм
(lex) та легістська лінгвістика. Соціологічний напрямок праворозуміння.
Концепція «живого права» Ерліха. Школа «реалістів». Природно-правовий тип
праворозуміння. Проблеми протиставлення природного і позитивного права.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Додаткове вступне випробування проводиться у строки та згідно з
Правилами прийому на навчання до Університету державної фіскальної служби
України в 2019 році.
Форма проведення – тестова.
Кількість тестових завдань в екзаменаційному білеті – 25.
Кожне завдання передбачає чотири варіанти відповіді один із яких
правильний.
Тривалість тестування – 1 астрономічна година.
Складеним вважається додаткове вступне випробування за результатами
якого вступник набрав не менше 50% від загальної кількості балів.
Максимальна кількість балів, яку може набрати вступник за результатами
додаткового фахового вступного випробування становить 100 балів, правильна
відповідь на один тест – 4 бали.
Шкала переведення кількості правильних відповідей у кількість балів,
отриманих за результатами додаткового вступного випробування за 2бальною шкалою
Кількість вірно виконаних тестових Еквівалент оцінки за 2-х бальною
завдань
шкалою
13

зараховано

Менше 13

не зараховано
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ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Державна фіскальна служба України
Університет державної фіскальної служби України
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
для проведення додаткових вступних випробувань
при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на І курс (зі скороченим
строком навчання) та на ІІ-ІІІ курс (на вакантні місця)
на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста
галузі знань 08 «Право», 29 «Міжнародні відносини»
за спеціальністю 081 «Право», 293 «Міжнародне право» (з теорії держави і права)
На виконання завдань тесту Вам дається 1 година.
На кожне завдання пропонується 4 варіанти відповіді.
Тільки один варіант відповіді є правильним.
Ніяких виправлень у даних відповідях не допускається.
Вступне тестове завдання з 1 до 25 оцінюється 4-ма балами.
Варіант №___
1. Юридичний обов’язок – це
А) вид і міра необхідної поведінки суб’єкта права, яка встановлена юридичними
нормами
Б) необхідність утримуватись від певних дій
В) дотримання принципів правових норм
Г) вид і міра можливої поведінки суб’єкта права
2. Предмети матеріального світу, послуги виробничого і невиробничого характеру,
продукти духовної і інтелектуальної творчості, особисті нематеріальні блага є
об’єктами
А) правосвідомості
Б) правовідносин
В) законності
Г) правопорядку
3. Що не є ознакою юридичної особи?
А) організаційна єдність і автономія
Б) майнова відокремленість
В) відсутність державної реєстрації
Г) здатність бути позивачем і відповідачем в суді
4. Правовідносини, які виникають із фактів правомірної поведінки суб’єкта, це
А) охоронні правовідносини
Б) захисні правовідносини
В) змішані правовідносини
Г) регулятивні правовідносини
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5. Юридичні факти, з якими норми права пов’язують виникнення правовідносин,
це
А) правоутворюючі юридичні факти
Б) правозмінюючі юридичні факти
В) правоприпиняючі юридичні факти
Г) комплексні юридичні факти
6. Сукупність ознак, що характеризують психічне ставлення особи до вчиненого
нею протиправного діяння і його негативних наслідків, це
А) суб’єктивна сторона правопорушення
Б) об’єктивна сторона правопорушення
В) зловживання правом
Г) протиправність
7. Об’єктивна сторона правопорушення включає в себе
А) протиправне діяння (дія, бездіяльність)
Б) суспільно шкідливий наслідок
В) внутрішнє психологічне ставлення суб’єкта до вчиненого протиправного діяння
Г) протиправне діяння, суспільно шкідливий наслідок та зв’язок між ними
8. Не є видом правомірної поведінки
А) активна поведінка
Б) звична поведінка
В) зловживання правом
Г) пасивна поведінка
9. Що не є ознакою зловживання правом?
А) наявність у суб’єкта суб’єктивного права
Б) діяльність особи, яка спрямована на реалізацію суб’єктивного права
В) використання суб’єктивного права у відповідності з соціальним призначенням
Г) невиразність протиправної поведінки як ознаки правопорушення
10. Сукупність ознак, що характеризують зовнішню сторону правопорушення, це
А) суб’єктивна сторона правопорушення
Б) об’єктивна сторона правопорушення
В) чинники суб’єктивного характеру
Г) факультативні ознаки
11. Що не є причинами правопорушення об’єктивного характеру?
А) обставини, що не залежать від особи
Б) конкретні суперечності в суспільстві
В) прояв суспільної кризи
Г) правовий нігілізм
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12. Усвідомлення протиправності свого діяння і легковажний розрахунок на
можливість запобігання негативних наслідків – це
А) протиправна недбалість
Б) протиправна самовпевненість
В) прямий умисел
Г) непрямий умисел
13. Що не є ознакою правопорушення?
А) протиправність
Б) свідомо вольовий характер
В) не виявлені зовні переконання
Г) винність
14. Вид законослухняної поведінки, що виражається в повсякденній службовій,
побутовій та іншій діяльності людини, яка відповідає приписам правових норм і не
потребує додаткових витрат і зусиль, це
А) активна правомірна поведінка
Б) конформістська правомірна поведінка
В) звичайна правомірна поведінка
Г) маргінальна поведінка
15. Суспільно небезпечні протиправні винні діяння – це
А) дисциплінарні проступки
Б) злочини
В) адміністративні правопорушення
Г) цивільно-правові проступки
16. Що не є ознакою позитивної юридичної відповідальності?
А) надання суб’єкту додаткових можливостей та інших соціальних благ
Б) здійснюється з дотримання процедур
В) підставою застосування є заслуга суб’єкта права
Г) спирається на державний примус
17. Що не відноситься до підстав звільнення від негативної юридичної
відповідальності?
А) примирення винного з потерпілим
Б) передача особи на поруки
В) закінчення строків давності
Г) відсутність складу правопорушення
18. Що не є функцією юридичної відповідальності?
А) правоохоронна
Б) регулятивна
В) компенсаційна
Г) правовиховна
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19. Хто є суб’єктом конституційно-правової відповідальності?
А) фізичні особи
Б) юридичні особи
В) уряд
Г) працівники підприємств
20. Який є вид відповідальності працівника, що настає за порушення норм
трудового права?
А) адміністративна
Б) цивільно-правова
В) дисциплінарна
Г) конституційна
21. За юридичними наслідками для особи юридичну відповідальність поділяють на
А) кримінальну
Б) позитивну та негативну
В) ретроспективну та перспективну
Г) галузеву та загальну
22. Порушення трудової, службової, навчальної дисципліни є підставою для
А) цивільно-правової відповідальності
Б) освітньої відповідальності
В) адміністративної відповідальності
Г) дисциплінарної відповідальності
23. Функція юридичної відповідальності, що полягає в запобіганні вчиненню
нових правопорушень, це
А) охоронна
Б) профілактична
В) правовідновлююча
Г) каральна
24. Яка відповідальність не є юридичною?
А) адміністративна
Б) конституційна
В) матеріальна
Г) політична
25. Фактичною підставою для негативної юридичної відповідальності є
А) наявність суб’єкта правопорушення
Б) наявність об’єкта правопорушення
В) наявність суб’єктивної сторони
Г) наявність складу правопорушення
Голова фахової
атестаційної комісії
___________________
С.В. Кудін
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