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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма фахового вступного випробування базується на освітньопрофесійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки
фахівця освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 26 «Цивільна безпека» зі
спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», затверджених у 2019 році.
Програма фахового вступного випробування складена для вступників, які
вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра галузі знань 26
«Цивільна безпека» зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» включає
матеріал державної програми з наступних дисциплін:
- «Теорія держави і права»;
- «Конституційне право»;
- «Цивільне право»;
- «Адміністративне право»;
- «Адміністративний процес»;
- «Кримінальне право»;
- «Кримінальний процес»;
- «Фінансове право»;
- «Господарське право»;
Метою фахового вступного випробування для вступу на здобуття
освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 26 «Цивільна безпека» зі
спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» є: з’ясувати рівень теоретичних
знань та практичних навичок вступників, яких вони набули під час здобуття
базової вищої освіти з метою формування рейтингового списку та конкурсного
відбору вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра спеціальності
262 «Правоохоронна діяльність» в межах ліцензованого обсягу спеціальності.
Головним завданням фахового вступного випробування є оцінка знань та
вмінь вступників.
Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі.
Екзаменаційний білет складається із 50 тестових завдань закритого типу з
вибором однієї правильної відповіді. Для кожного такого тесту запропоновано
чотири варіанти відповіді, з яких лише один варіант є правильним. Завдання з
вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо позначена тільки
одна літера – правильна відповідь.
Письмова робота на бланку оцінювання знань вступника перевіряється за
ключем і на бланку зазначаються співвідношення (правильні відповіді) і
розбіжності (помилкові відповіді), а також підраховується і зазначається
кількість правильних відповідей та проставляється оцінка.
Усі варіанти завдань є ідентичними за структурою й складністю, що
свідчить про забезпечення принципу об’єктивності й рівності при оцінюванні
знань вступників.
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ПЕРЕЛІК ТЕМ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА
ТЕСТУВАННЯ
ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»
Тема 1. Поняття і система юридичної науки. (Співвідношення
суспільства, держави і права. Теорії походження держави. Поняття і розвиток
держави.)
Тема 2. Держава і політична система суспільства. (Форми держави.
Функції
держави.
Механізм
держави.
Поняття
і
структура
політичноїсистемисуспільства.).
Тема 3. Норми права в системі соціальних норм. Поняття, походження,
розвиток та структура права (Система права і система законодавства.
Правотворення та форми права.)
Тема 4. Реалізація норм права. (Форми реалізації норм права. Правові
відносини. Правова поведінка. Юридична відповідальність.)
Тема 5. Поняття і ознаки законності та правопорядку. (Правова свідомість
і правова культура. Правове регулювання та його механізм.)
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ
ДЕРЖАВИ І ПРАВА»
1. Кравчук М.В. Теорія держави та права (опорні конспекти): Навчальний
посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Атіка, 2007. – 288 с.
2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник / О.Ф. Скакун. – К.:
Правова єдність. – 2011. – 520 с.
3. Теорія держави і прав: навчальний посібник./Шевченко А.Є.,
Старостюк А.В. – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 270 с.
4. Загальна теорія держави і права: підручник для студентів юридичних
вищих навчальних закладів./М.В.Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.. –
Харків: Право, 2009. – 584 с.
ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО»
Тема 1. Історія зародження та становлення конституціоналізму.
(Зародження традиції верховенства права та лібералізму, утвердження ідеї прав
людини. Народний суверенітет та представницька демократія. Парламентаризм
та юдикатура. Перехідні державні системи і конституціоналізм.
Сучасні тенденції конституціоналізму).
Тема 2. Юридична сила конституції, основні теорії у співвідношенні із
конституціоналізмом. (Поняття конституції. Установча влада та конституція.
Інтерпретація конституції та принципи її тлумачення. Основні моделі
правового захисту конституції).
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Тема 3. Поняття та покоління прав людини, поняття сутнісного змісту
прав людини: втручання та приватна автономія. (Структура прав людини: носії,
адресати, предмет. Негативні права (свобода вираження та свобода совісті,
належна правова процедура та процесуальні гарантії прав людини,
приватність). Громадянство та принцип рівності. Право на участь та політичний
процес. Економічні та соціальні права).
Тема 4. Політичні інститути та конституціоналізм. (Конституційні моделі
політичних систем. Політичні партії. Референдум та гарантії народного
волевиявлення. Конституційна інженерія та виборчі системи).
Тема 5. Інституційний дизайн та конституційні моделі. (Принцип
субсидіарності та територіальна організація влади: унітаризм та
федералізм. Право на самовизначення та сецесія. Поділ влади та система
стримувань і противаг. Судова влада, судовий конституційний контроль та
незалежність суду. Законодавча влада, парламентаризм і парламентські моделі.
Президенціалізм та змішані моделі. Виконавча влада).
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ З ДИСЦИПЛІНИ
«КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО»
1. Законодавство України. Сайт Верховної Ради України. – Електронний
ресурс. - http://zakon1.rada.gov.ua.
2. Колодій А.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування: навч. посіб. /
А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. – К. Юрінком Інтер, 2000.
3. Конституція України: Науково-практичний коментар. — Харків: Вид-во
«Право»; К.: «Видавничий Дім«Ін Юре», 2003. — 808 с
4. Конституційне право України: прагматичний курс : навч. К65 посіб. / М. В.
Афанасьєва, Ю. Ю. Бальцій, Ю. Д. Батан [та ін.] ; за заг. ред. М. В.
Афанасьєвої, А. А. Єзерова ; тех. ред. Ю. Д. Батан. — Одеса : Юридична
література, 2017 — 256 с.
5. Конституційне право України [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для
самост. роботи та практ занять для студ. 2 курсу денних фак-тів першого
(бакалавр.) рівня галузь знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад. Ю. Г.
Барабаш [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім.
Ярослава Мудрого, 2016. - 178 с
6. Федоренко Л.В. Конституційне право України: підруч. / До 20-ої річниці
Конституції України та 25-ої річниці незалежності України / В.Л. Федоренко.
– К.: Видавництво Ліра-К-2016. – 616 с.
ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО»
Тема 1. Поняття цивільного права України, його метод та предмет. (Дія
актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.)
Тема 2. Поняття
цивільної правоздатності та дієздатності.
Правоздатність. Правочиноздатність. Деліктоздатність. Поняття дієздатності
фізичних осіб, її види. Обмеження дієздатності. Визнання фізичної особи
недієздатною.
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Тема 3. Визнання фізичної особи безвісти відсутньою. (Оголошення
фізичної особи померлою.)
Тема 4. Поняття та ознаки юридичної особи. (Види юридичних осіб.
Правоздатність і дієздатність юридичних осіб. Утворення, припинення
юридичних осіб.)
Тема 5. Поняття і види об’єктів цивільного права. (Поняття, види, форма,
умови дійсності правочинів. Види недійсних правочинів. Поняття та види
представництва. Права та обов’язки сторін. Поняття та види довіреності.)
Тема 6. Поняття і види цивільно-правових строків. (Поняття позовної
давності. Види строків позовної давності. Припинення, переривання і
поновлення строків позовної давності.)
Тема 7. Загальні положення права приватної власності фізичних осіб.
(Умови виникнення і припинення приватної власності громадян. Основні
форми здійснення права державної та комунальної власності. Поняття, об’єкти,
суб’єкти авторського права. Особисті немайнові права автора. Суміжні права.
Захист авторських та суміжних прав.)
Тема 8. Поняття та принципи виконання зобов’язань. (Суб’єкти
виконання зобов’язань. Місце, строк та спосіб виконання зобов’язань.
Відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань.)
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ З ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ
ПРАВО»
1. Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика //
Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. - № 3.
2. Конвенція про захист прав людини та основних свобод. Рим, 4
листопада 1950 року. Ратифіковано Законом України від17 липня 1997р. №
475/97-ВР // Офіційний вісник України. – 1998. - № 13.
3. Про право власності на окремі види майна : Постанова Верховної Ради
України від 17 червня 1991р. (із змінами та доповненнями) // Відомості
Верховної Ради України. – 1992. - № 35. – Ст. 517.
4. Про авторське право і суміжні права: Закон України «» від 23 грудня
1993р. № 3792-ХІІ ( в редакції Закону України від 11 липня 2001 р. № 2627-ІІІ
(із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №
13. - Ст. 64; Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 43. - Ст. 214.
5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
6. Загальні положення про зобов'язання та договір: пояснення,
тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій,
Міністерства юстиції, науковців, фахівців. – 2012. – 736 с.
7. Килимник І. І. Цивільне право України : навч. посібник / І. І.
Килимник, А. М. Бровдій, Д. Є. Кутоманов; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.
М. Бекетова; Х. : ХНУМГ. – 2014. – 225 с.
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8. Луць В. В. Строки і терміни у цивільному праві: монографія/ В. В.
Луць.-К., 2013. – 20 с.
9. Ромовська З. Українське цивільне право. Загальна частина:
Академічний курс: підручник/ 3. Ромовська.- 3-те вид., допов.- К., 2013. – 672 с.
10. Харитонов Є. О. Цивільне право : посіб. для підгот. до іспиту / Є. О.
Харитонов, Н. Ю. Голубєва, Ю. Ю. Акіменко. – Вид. 3-ге, перероб. і допов. – Х.
: Одіссей, 2013. – Ч. 2. – 256 с.
11. Цивільне право України. Особлива частина : підручник / за ред.: В. Г.
Фазикоша, С. Б. Булеци. – К. : Знання, 2013. – 752 с.
12. Цивільне право : підручник : у 2 т. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України
ім. Ярослава Мудрого"; за ред.: В. І. Борисова, І. В. Спасибо-Фатєєва, В. Л.
Яроцький. – Х. : Право, 2014 – Т. 2. – 816 с.
13. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар
(пояснення, тлумачення, рекомендації з використання позицій вищих судових
інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахів-ців). – Т. 5: Право власності
та інші речові права / за ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: ФО-П Лисяк
Л.С., 2011. – 624 с. – (Серія «Коментарі та аналітика»).
ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»
Тема 1. Поняття адміністративного права України.(Метод та
предметадміністративного права, виконавча влада та державне управління.
Норми адміністративного права. Джерела адміністративного права.)
Тема 2. Адміністративні правовідносини. (Фізичні особи як суб’єкти
адміністративного права. Поняття публічної адміністрації.Органи виконавчої
влади як суб’єкти адміністративного права.)
Тема 3. Адміністративно-правовий статус інших державних органів та
органів місцевого самоврядування. (Державна служба та державні службовці.
Форми державного управління. Методи державного управління.)
Тема 4. Адміністративно-правові режими. (Поняття режиму.
Паспортний режим. Режим державної таємниці. Режим надзвичайної
ситуації.)
Тема 5. Адміністративні послуги. (Поняття послуг. Класифікація
адміністративних послуг. Відмінність між різними органами що надають
послуги від імені держави.)
Тема 6. Способи забезпечення законності у державному управлінні.
(Контроль та нагляд як основні способи забезпечення законності та дисципліни.
Звернення громадян як спосіб забезпечення законності та дисципліни).
Тема 7. Адміністративна відповідальність. (Поняття адміністративного
правопорушення, суб’єкти адміністративного правопорушення. Стягнення за
адміністративні правопорушення).
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Тема 8. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві. (Особи
на яких поширюється дія дисциплінарних статутів та положень. Нормативно –
правові акти, що регулюють притягнення до адміністративної відповідальності).
Тема 9. Публічне адміністрування в різних сферах суспільного життя.
(Публічне адміністрування в адміністративно-політичній сфері.
Публічне
адміністрування в соціально-культурній сфері. Публічне адміністрування в
галузі фінансів. Публічне адміністрування в сфері економіки.)
Тема
10.Повноваження
Держаної
фіскальної
служби
України.(Повноваження Держаної фіскальної служби України у сфері
адміністрування
податків,
зборів,
інших
обов’язкових
платежів.Повноваження Держаної фіскальної служби України у сфері
реалізації митної політики держави).
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ З
ДИСЦИПЛІНИ«АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»
1. Кодекс адміністративного судочинства України : станом на 25 січ.
2018 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2018. – 246 с.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення[текст] чинне
законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 02.03.2015р:
(відповідає офіційному текстові). – К. : «Центр навчальної літератури», 2015. –
196 с.
3. Адміністративне право : підручник / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого"
; за заг. ред.: Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. – 2-ге вид., переробл. та
допов. – Х. : Право, 2013. – 656 с.
4. Адміністративне судочинство : навч. посіб. / за заг. ред. Н. Б.
Писаренко. – Х. : Право, 2016. – 312 с.
5. Адміністративне право України: підручник / Коломоєць Т.О. – К.:
Юрінком Інтер. – 2012. – 600 с.
6. Навчальний посібник / за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – 2-ге вид.,
перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 304 с.
6. Адміністративне право України: навч. пociб. / С.Г. Стеценко. – К.: Атіка. –
2011. – 624 с.
7. Адміністративне право України: навчальний посібник / З.Р. Кисіль. –
К.: Правова єдність. – 2011. – 696 с.
8.Ткачук О. М. Путівник по строках та термінах Кодексу
адміністративного судочинства України : (із змін., внесеними Законом України
"Про внесення змін до Господ. процес. кодексу України, Цивіл. процес. кодексу
України, Кодексу адмін. судочинства України та ін. законодав. актів" від
03.10.2017 р.) / О. М. Ткачук. – Х. : Право, 2017. – 68 с.
9. Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини
в адміністративному судочинстві : наук.-метод. посіб. для суддів / Т. І. Фулей ;
ОБСЄ. Координатор проектів в Україні, Верхов. Суд України, Нац. шк. суддів
України, Вищ. адмін. суд України. – К., 2015. – 128 с.
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ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС»
Тема 1. Поняття та сутність адміністративного процесу.(Основні
концепції адміністративного процесу. Структура адміністративного процесу.
Адміністративна процедура в адміністративному процесі.)
Тема 2. Провадження по прийняттю нормативних та індивідуальних актів
управління.(Відмінності між індивідуальними та нормативними актами
управління. Порядок прийняття та оприлюднення актів управління.)
Тема 3. Провадження за зверненням громадян і юридичних осіб.
(Різновиди звернень громадян. Порядок розгляду звернень громадян. Строки
розгляду звернень громадян.)
Тема 4. Провадження по наданню адміністративних послуг.(Поняття
адміністративної послуги. Реалізація роботи органів що надають
адміністративні послуги.)
Тема 5. Дозвільно-ліцензійні процедури.(Нормативно – правові акти що
регулюють порядок надання дозволів та ліцензій. Поняття дозволу. Поняття
ліцензії.)
Тема 6. Контрольно-наглядові процедури.(Порядок здійснення контролю
та нагляду. Державні органи що здійснюють контроль та нагляд.)
Тема 7. Реєстраційні процедури.(Поняття реєстраційних процедур.
Порядок здійснення реєстраційних процедур органи, що здійснюють
реєстраційні процедури.)
Тема 8. Провадження по застосуванню штрафних (фінансових) санкцій.
(Поняття штрафних (фінансових) санкцій, провадження по накладенню
штрафних (фінансових) санкцій. Органи, що накладають штрафних
(фінансових) санкції.)
Тема
9.
Провадження
у
справах
про
дисциплінарні
проступки.(Провадження по накладенню стягнень за вчинення фінансових
проступків.)
Тема 10. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.
(Органи уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.
Розмежування повноважень органів що здійснюють провадження у справах про
адміністративні правопорушення.)
Тема 11. Поняття та завдання адміністративного судочинства. (Структура
адміністративних судів. Порядок подачі позовної заяви до адміністративного
суду. Стадії розгляду справи.)
Тема 12. Юрисдикція адміністративних судів. (Процесуальний порядок
розгляду справ в адміністративних судах.)
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ З
ДИСЦИПЛІНИ«АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС»
1. Адміністративне процесуальне право України : навч.-метод. посіб. / I.
О. Картузова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид.
акад.". – К. : Фенікс, 2016. – 400 с.
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2. Бандурка О. М. Адміністративний процесе : підручник для ВНЗ / О. М.
Бандурка, М. М. Тищенко. - К.: Літера ЛТД, 2002. - 286 с.
3. Ківалов С. В. Курс адміністративного процесуального права України :
підручник. Загальна частина / С. В. Ківалов, І. О. Картузова, А. Ю. Осадчий ;
Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О. : Фенікс, 2014. – 342 с.
4. Кузьменко О.В. Адміністративно-процесуальне право України :
підручник / О.В. Кузьменко, Т.О. Гуржій / За ред.. О.В. Кузьменко. – К. : Атіка,
2008. – 416 с.
5. Кодекс адміністративного судочинства України [текст] чинне
законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 02.03.2015р:
(відповідає офіційному текстові). – К. : «Центр навчальної літератури», 2015. –
122 с.
6. Картузова І. О. Адміністративно-процедурне право : навч.-метод. посіб.
/ I. О. Картузова, А. Ю. Осадчий. - О. : Юрид. літ., 2008. - 288 с.
7. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : навч. посіб. /А. Т.
Ком-зюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник. - К. : Прецедент, 2007. - 531 с.
ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО»
Тема 1. Поняття, предмет, завдання і система кримінального права.
(Наука кримінального права. Закон про кримінальну відповідальність.
Кримінальна відповідальність та її підстави.)
Тема 2. Злочин та його види. (Стадії вчинення злочину. Склад злочину.
Об’єкт злочину. Об’єктивна сторона злочину. Суб’єкт злочину. Суб’єктивна
сторона. Співучасть у злочині. Множинність злочинів. Обставини, що
виключають злочинність діяння. Звільнення від кримінальної відповідальності.
Покарання та його види.)
Тема 3. Призначення покарання. (Звільнення від покарання та його
відбування. Судимість. Погашення та зняття судимості. Примусові заходи
медичного характеру та примусове лікування. Особливості кримінальної
відповідальності неповнолітніх.)
Тема 4. Поняття Особливої частини кримінального права України.
(Кримінально-правова кваліфікація злочинів. Злочини проти основ
національної безпеки України. Злочини проти життя та здоров’я особи.
Злочини проти волі, честі та гідності особи. Злочини проти статевої свободи та
статевої недоторканості особи. Злочини проти виборчих, трудових та інших
особистих прав, свобод людини і громадянина. Злочини проти власності.
Злочини у сфері господарської діяльності. Злочини у сфері службової
діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з надання публічних послуг.
Злочини проти громадської безпеки. Злочини проти безпеки виробництва.
Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних
кордонів, забезпечення призову та мобілізації.)
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ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ З
ДИСЦИПЛІНИ«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО»
1.
Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб.
/ за заг. ред В.В. Топчія; наук. ред. В.І. Антипова.– Вінниця : ТОВ «НіланЛТД», 2017. – 896 с.
2.
Кримінально-правова кваліфікація: навч. посіб. / В.І. Антипов, В.В.
Антипов. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 120 с.
3.
Кримінальний кодекс України : зі змінами та доповненнями станом
на 7.03.2018 р.: (ОФІЦ. ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2018. – 212 с. –
(Кодекси України).
4. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник /
[Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я.
Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.
5. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник /
[Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я.
Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.
6. Кримінальне право України. Державний іспит: навчальний посібник
/В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік - Вид.: ОДУВС, 2009. – 229 с.
7. Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : навч. посіб. /
Вереша Р. В. ; Акад. адвокатури України. - Вид. 3-е, переробл. та допов. - К.
:Правова єдність : Алерта, 2014. - 351 с.
8. Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : навч. посіб. / І.
П. Васильківська ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима
Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 295 с.
9. Кримінальне право України: Загальна частина (у схемах і таблицях)
[Текст] : навч. посіб. / Донец. юрид. ін-т МВС України ; [уклад.: В. С. Малишев,
В. М. Бесчастний, Є. С. Назимко]. - Донецьк : Кальміус, 2012. – 239.
10. Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : підруч. для
студентів юрид. ВНЗ / [В. І. Борисов та ін.] ; за ред. проф. В. Я. Тація, В. І.
Борисова, В. І. Тютюгіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 5-те вид.,
перероб. і допов. - Харків : Право, 2015. - 525с.
11. Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : навч. посіб. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 444 с.
12. Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : підруч. для
студентів юрид. ВНЗ / [Ю. В. Баулін та ін.] ; за ред. проф. В. Я. Тація, В. І.
Борисова, В. І. Тютюгіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 5-те вид.,
перероб. і допов. - Харків : Право, 2015. - 677 с.
ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС»
Тема 1. Поняття, завдання, система кримінального процесу. (Поняття,
завдання, система кримінального процесу. Стадії кримінального провадження.
Кримінальні процесуальні гарантії, процесуальна форма, функції.
Процесуальні строки і витрати. Характеристика кримінальних процесуальних
правовідносин. Кримінальні процесуальні акти. Поняття і джерела
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кримінального процесуального права. Кримінальних процесуальні норми:
поняття, структура, види. Дія кримінального процесуального закону України в
часі, просторі і щодо осіб.)
Тема 2. Засади кримінального провадження (Поняття, значення і
класифікація
засад
кримінального
провадження.
Характеристика
конституційних засад кримінального провадження. Спеціальні засади
кримінального провадження та їх характеристика.)
Тема 3. Суб’єкти кримінальної процесуальної діяльності (Процесуальна
характеристика суду (судді, слідчого судді). Сторона обвинувачення. Сторона
захисту. Потерпілий та його представник у кримінальному процесі. Інші
учасники кримінального провадження. Відводи суб'єктів кримінального
провадження.)
Тема 4. Докази і доказування у кримінальному процесі (Поняття, предмет
і суб'єкти кримінального процесуального доказування. Процес доказування у
кримінальному судочинстві. Докази у кримінальному процесі, їх ознаки та
класифікація. Процесуальні джерела доказів та їх види. Критерії оцінки доказів
у кримінальному провадженні.)
Тема 5. Заходи забезпечення кримінального провадження (Поняття та
класифікація заходів забезпечення кримінального провадження. Загальні
правила їх застосування. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх
застосування. Порядок застосування, зміни та скасування запобіжних заходів.
Інші заходи забезпечення кримінального провадження.)
Тема 6. Загальні положення досудового розслідування (Поняття і
характеристика стадії досудового розслідування. Характеристика дізнання та
досудового слідства. Характеристика окремих загальних положень досудового
розслідування.)
Тема 7. Поняття і види слідчих (розшукових) дій(Поняття і значення
слідчих (розшукових) дій, умови та підстави їх проведення. Класифікація
слідчих (розшукових) дій. Процесуальна характеристика окремих слідчих
(розшукових) дій. Характеристика негласних слідчих (розшукових) дій.)
Тема 8. Повідомлення про підозру. Зупинення і закінчення досудового
розслідування (Поняття, зміст та значення повідомлення особи про підозру.
Зміст і форма письмового повідомлення про підозру. Порядок повідомлення
про підозру. Зміна повідомлення про підозру. Підстави і процесуальний
порядок зупинення досудового розслідування. Форми закінчення досудового
розслідування: закриття кримінального провадження; звільнення особи від
кримінальної відповідальності; звернення до суду з обвинувальним актом,
клопотанням про застосування примусових заходів виховного чи медичного
характеру. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних
правопорушень. Особливий режим досудового розслідування в умовах
воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної
операції.)
Тема 9. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового
розслідування (Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового
розслідування чи прокурора під час досудового розслідування. Оскарження
ухвал слідчого судді під час досудового розслідування. Оскарження слідчим
рішень, дій чи бездіяльності прокурора.)
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Тема 10. Підготовче провадження (Поняття, суть і значення підготовчого
провадження. Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні.
Порядок і строки підготовчого провадження. Ознайомлення з матеріалами
кримінального провадження. Підготовчі дії до судового розгляду.)
Тема 11. Судовий розгляд. Особливі порядки провадження в суді першої
інстанції (Загальні положення судового розгляду у кримінальному
провадженні. Межі судового розгляду. Процедура судового розгляду. Види
судових рішень. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків.
Провадження в суді присяжних.)
Тема 12. Міжнародне співробітництво під час кримінального
провадження (Загальні засади міжнародного співробітництва. Міжнародна
правова допомога при проведенні процесуальних дій. Видача осіб, які вчинили
кримінальне правопорушення (екстрадиція). Кримінальне провадження у
порядку перейняття. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та
передача засуджених осіб.)
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
З ДИСЦИПЛІНИ«КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС»
1.
Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012
року № 4651-УІ // База даних «Законодавство України»/ВР України. – URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
2. Про
організацію
діяльності
прокурорів
у кримінальному
провадженні [Текст]: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня
2012 року № 4гн // Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України. –
URL: http://www.gp.gov.ua
3. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих
(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні,
затверджена наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства
внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної
прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства
юстиції України від 16 листопада 2012 року № 114/1042/516/1199/936/1687/5/ //
База
даних
«Законодавство
України»/ВР
України.
–
URL:
zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12
4. Про деякі питання здійснення кримінального провадження в суді
першої інстанції судом присяжних: рекомендаційні роз’яснення ВССУ від
20.01.2017 // База даних «Узагальнення судової практики»/ВССУ. –
URL:http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html
5. Про практику здійснення апеляційним судом процесуального
повноваження щодо призначення нового розгляду в суді першої інстанції:
узагальнення ВССУ // База даних «Узагальнення судової практики»/ВССУ. –
URL:http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html
6. Просудовупрактикузастосуваннясудамипершоїтаапеляційноїінстанцій
процесуальногозаконодавстващодообрання, продовження запобіжного заходу у
вигляді тримання підвартою: узагальненняВССУвід03.04.2014 // Базаданих
«Узагальнення
судової
практики»
/
ВССУ.
–
URL:http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html
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7. Продеякіпитанняпорядкузастосуваннязапобіжнихзаходівпідчасдосудо
вогорозслідуваннятасудовогопровадженнявідповіднодоКримінальногопроцесуа
льногокодексуУкраїни:
інформаційнийлистВищогоспеціалізованогосудуУкраїнизрозглядуцивільнихікр
имінальнихсправвід 4 квітня 2013 року № 511-550/0/4-13 // Базаданих
«ЗаконодавствоУкраїни»/ВРУкраїни.
–
URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0511740-13
8. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових
розслідувань: наказ Генерального прокурора України від 06 квітня 2016 року №
139 // База даних «Законодавство України»/ВР України. – URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16
9. Положення про органи досудового розслідування Національної
поліції України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 №
570
//
База
даних
«Законодавство
України»/ВР
України.
–
URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17
10. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в
органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та
інші події: наказ Міністерства внутрішніх справ від 6 листопада 2015 року №
1377 // База даних «Законодавство України»/ВР України. – URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1498-15
11. Про затвердження Порядку організації діяльності органів
прокуратури у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя: наказ Генеральної прокуратури України
№ 414 від 23 грудня 2015 року // База даних «Нормативні документи
ГПУ»/Генеральна
прокуратура
України
–
URL:http://www.gp.gov.ua/ua/iopd.html?_m=publications&_t=rec&id=94103
12. Бубир Ю. В. Запобіжні заходи у кримінальному провадженні: навч.
посіб. / Ю. В. Бубир, Г. І. Глобенко, О. О. Юхно. - Харків : НікаНова, 2015. 191 с
13.Макаров, М. А. Судовий контроль у кримінальному провадженні / М.
А. Макаров ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. 339 с.
14.Павлишин А.А. Стандарти доказування у кримінальному провадженні
/ А. А. Павлишин, Х. Р. Слюсарчук. - Львів : Колір ПРО, 2018. - 292 с.
15.Паршак
С.А.
Процесуальний
порядок
забезпечення
прав
учасників кримінального провадження під час закінчення досудового
розслідування / С. А. Паршак ; за заг. ред. д-ра юрид наук, проф. О. О. Юхна ;
Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Панов, 2016. - 199 с.
16.Сімонович Д.В. Проблеми структури та системності у кримінальному
процесі України: стадії та окремі провадження / Д. В. Сімонович. - Харків : У
справі, 2016. - 442 с.
17.Тертишник В.М. Науково-практичний коментар Кримінального
процесуального кодексу України. Вид. 15-те, доповн. і перероб. – К.: Правова
Єдність, 2018. – 854 с.
18.Фаринник
В.І.
Застосування
заходів
забезпечення
кримінального провадження: теорія та практика / В. І. Фаринник ; Київ. нац. унт ім. Тараса Шевченка. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2017. - 546 с.
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ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»
Тема 1. Правові основи фінансової діяльності держави. (Повноваження
органів державної фіскальної служби України у сфері фінансової діяльності.
Предмет і система фінансового права.)
Тема 2. Фінансово-правові норми і фінансово-правові відносини, їх
особливості і види. (Правові засади фінансового контролю. Здійснення
фінансового контролю органами державної фіскальної служби України.
Фінансово-правова відповідальність.)
Тема 3. Бюджетне право та бюджетна система України. (Бюджетні
повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Бюджетний процес в Україні. Правове регулювання місцевих фінансів.
Тема 4. Поняття і система державних доходів. (Податкове право України.
Характеристика порядку стягування окремих податків.)
Тема 5. Правове регулювання державних видатків в Україні. (Правові
основи кошторисно-бюджетного фінансування. Позабюджетні кошти
бюджетних установ, їх види та порядок використання.
Тема 6. Правові засади грошового обігу в Україні. (Правовий статус
банків в Україні. Розрахункові правовідносини. Правові основи валютного
регулювання.)
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ З ДИСЦИПЛІНИ
«ФІНАНСОВЕ ПРАВО»
1.
Фінансове право: Загальна та особлива частини: Навч. посіб.
Рекомендовано МОН / Мацелик М.О. – К., 2011. – 815 с.
2.
Івалеський А.Й. Фінансове право: підручник.- Київ: Київський
міжнародний університет 2014. – 685 с.
3.
Фінансове право: підручник (М.П. Кучерявенко, О.О. Дмитрик,
О.А. Лукашев та ін..; за ред.. М.П. Кучерявенко– Х.: Право. – 2016. – 440 с.
4.
Орлюк О.П. Фінансове право: Навч.посібник – К.: Юрінком Інтер,
2010. – 804 с.
5.
Фінансове правоУкраїни (альбом схем): навч. Посібник. / (Л.М.
Касяненко, А.В. Цимбалюк, Ю.О. Фоменко); за заг. редакцією Л.М. Касяненко. – К.:
Алерта, 2014. – 270 с.
6.
Воронова Л.К. Фінансове право України: підручник /
Л.К. Воронова. – К.: Правова єдність. – 2009. – 396 с.
7.
Бюджетний кодекс України (текст) офіційне видання: Закон
України №2592-VIвід 07.10.2010. зізмінами та доповненнями станом на
01.01.2018
р./
Електронний
ресурс:
(режим
доступу):
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
8. Податковий кодекс України Податковий кодекс України від 02 грудня
2010 року (з наступними змінами та доповненнями). – Відомості Верховної
Ради України. – 2011. – № 13–14, 15–16, 17. – Ст. 112.
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ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНИ «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»
Тема 1. Основні засади господарської діяльності (Загальні положення
господарського права. Суб’єкти господарських правовідносин. Правовий
режим майна суб’єктів господарювання. Легалізація суб’єктів господарювання.
Правове регулювання захисту економічної конкуренції. Правовий статус
підприємств. Правовий статус господарських товариств. Правове становище
господарських об’єднань.).
Тема 2. Правове регулювання договірних відносин у сфері
господарювання.
(Господарські
зобов’язання:
загальні
положення.
Господарський договір. Господарсько-правова відповідальність. Правове
регулювання неплатоспроможності та банкрутства.).
Тема 3. Правове регулювання господарської діяльності в окремих сферах
господарювання. (Правове регулювання господарсько-торгівельної діяльності.
Правове регулювання приватизації державного та комунального майна.
Правове регулювання біржової діяльності.).
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ З ДИСЦИПЛІНИ
«ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»
1.
Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р.
№436-IV // БД «Законодавство України» / ВР України. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/ 436-15.
2.
Вінник О. М. Господарське право: курс лекцій (загальна частина).
Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. 240 с.
3.
Віхров О. П. Правове регулювання господарських відносин в
окремих сферах та галузях економіки: навч. посібник. Київ: Юрінком Інтер,
2017. 448 с.
4.
Мілаш В. С. Господарське право : навч. посіб. для підготовки до
іспитів. 3-тє вид., змін. Х. : Право, 2016. 332 с.
5.
Господарське право: підручник / Д. В. Задихайло, В. М. Пашков, Р.
П. Бойчук та ін..; за заг. ред. Д. В. Задихайла, В. М. Пашкова. Х.: Право, 2012.
696 с.
6.
Несинова С. В., Воронко В. С. Чебикіна Т. С. Господарське право
України. Навч. посіб. / за заг. ред. С. В. Несинової. К.: Центр учбової
літератури, 2012. 564 с.
7.
Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України.
Д. Т. Тупчієнко, С. В. Мстновенко, С. Г. Деледивка [та ін.]. К.: «Центр учбової
літератури, 2014. 688 с.
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ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО
ВИПРОБУВАННЯ
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ
для проведення фахового
вступного випробування при вступі на навчання для
здобуття освітнього ступеня бакалавра
на І курс (зі скороченим строком навчання) та ІІ-ІІІ курс (на вакантні місця) на
основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 26 «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА»
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 262 «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»

На виконання завдань Вам дається 1 година 20 хв.
На кожне завдання пропонується 4 варіанти відповіді.
Тільки один варіант відповіді є правильним.
Відповідь на тестові завдання заноситься до екзаменаційного аркушу.
Ніяких виправлень у даних відповідях не допускається.

Хай Вам щастить!

Білет № 1
Тестові завдання
1. Головні напрямки і види діяльності держави, обумовлені її завданнями і
цілями і такі, що характеризують її сутність – це …
А) державний суверенітет;
Б) державна влада;
В) функції держави;
Г) предмет науки.
2.
Перший
етап
становлення
громадянського
характеризується:
А) фабричною організацією праці;
Б) обмеженням політичної влади правом;
В) вільного підприємництва і приватної ініціативи;
Г) відокремленням влади від власності.

суспільства

18
3. Наявність неписаних правил поведінки – це …
А) звичаї;
Б) система;
В) правління;
Г) режим.
4. Яке із наведених нижче понять можна визнати як «зовнішнє
оформлення змісту правових норм, принципів права»:
А) джерела права;
Б) нормативно-правовий акт;
В) форми права;
Г) правовий прецедент.
5. Яке із перерахованих нижче положень не входить до системи юридичних
гарантій прав людини?
А) гарантії надання прав;
Б) гарантії реалізації прав;
В) гарантії охорони прав;
Г) гарантії захисту прав.
6. Система юридичних норм, які регулюють певну сферу суспільних
відносин специфічним методом правового регулювання:
А) норма права;
Б) підгалузь права;
В) галузь права;
Г) інститут права.
7. Яке із наведених нижче понять можна визначити як «конкретні життєві
обставини, з якими правові норми пов’язують виникнення, зміну або
припинення правовідносин і правових наслідків»?
А) події;
Б) юридичні дії;
В) юридичні факти;
Г) правопорушення.
8. Акт-документ, який містить нові норми права в результаті вирішення
конкретної юридичної справи судом чи адміністративним органом, якому
надається загальнообов’язкове значення при вирішенні подібних справ в
майбутньому – це:
А) вирок;
Б) рішення;
В) нормативно-правовий акт;
Г) правовий прецедент.
9. Визначення конституційно-правових явищ і категорій, містяться у
нормах:
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А) нормах-дефініціях;
Б) колізійних;
В) забезпечувальних;
Г) декларативних.
10. Виключно шляхом виборів народних депутатів України формується:
А) апарат;
Б) конгрес;
В) парламент;
Г) уряд.
11. Невідповідність поведінки приписам зобов’язуючих чи забороняючих
конституційно-правових норм – це …
А) караність;
Б) протиправність;
В) винність;
Г) невідворотність.
12. Скільки разів громадяни України мають право безоплатно здобувати
вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на
конкурсній основі в межах стандартів вищої освіти:
А) один раз;
Б) два рази;
В) один раз на денній та один раз на заочній формі навчання;
Г) безліч разів при умові проходження конкурсу.
13. Що означає «депутатська недоторканість»:
А) народні депутати не несуть юридичної відповідальності;
Б) ніхто не має права посягати на життя та здоров’я, честь та гідність
народного депутата ;
В) народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради України
притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані;
Г) народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати
голосування на пленарних засіданнях Верховної Ради України.
14. Євросоюз має риси:
А) федерації чи конфедерації;
Б) унітарні та федеративні;
В) унітарні та конфедеративні;
Г) федеративні чи імперські.
15. Хто приймає закони України:
А) виключно Верховна Рада України;
Б) Верховна Рада України, громадяни України;
В) Кабінет Міністрів України;
Г) Президент України.
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16. Законопроект про внесення змін до Конституції України може бути
поданий до Верховної Ради України:
А) Президентом України;
Б) Кабінетом Міністрів України;
В) Конституційним Судом України;
Г) Політичною партією.
17. Певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має
юридичне значення, є:
А) терміном;
Б) строком;
В) датою;
Г) дією.
18. Предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні
права та обов’язки:
А) інформація;
Б) річ;
В) гроші;
Г) послуги.
19. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:
А) договори та інші правочини;
Б) інші юридичні факти;
В) завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі;
Г) припинення правовідношення.
20. Опіка припиняється у разі:
А) передачі малолітньої особи батькам (усиновлювачам);
Б) надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
В) досягнення фізичною особою повноліття;
Г) реєстрації шлюбу неповнолітньої особи.
21. Учасники господарського товариства зобов’язані:
А) брати участь у розподілі прибутку;
Б) не розголошувати комерційну таємницю;
В) одержувати інформацію про діяльність товариства;
Г) вийти у встановленому порядку з товариства.
22. У третю чергу право на спадкування за законом мають:
А) рідні дядько та тітка спадкодавця;
Б) діти спадкодавця;
В) баба, дід, брат, сестра за походженням;
Г) рідні брати та сестри спадкодавця.
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23. Сукупність правових засобів, за допомогою яких здійснюється правове
регулювання суспільних відносин у сфері адміністративного права – це …
А) механізм;
Б) система;
В) метод;
Г) предмет.
24. Способи правового регулювання, які реалізуються через загальні
методи адміністративного права:
А) гіпотеза, диспозиція, санкція;
Б) приписи, заборони, дозволи;
В) субординація, координація, реординація;
Г) використання, застосування, дотримання.
25. Структурний елемент системи адміністративного права, що
складається з правових норм, що регулюють якісно однорідні відносно
самостійні групи суспільних відносин – це …
А) предмет;
Б) метод;
В) принцип;
Г) підгалузь.
26. Види об’єктів адміністративного правопорушення:
А) діяння, протиправність, винність;
Б) вина, мотив, мета;
В) караність, діяння, наслідки;
Г) загальний, родовий, безпосередній.
27. Структура адміністративно-правової норми:
А) припис, заборона, дозвіл;
Б) гіпотеза, диспозиція, санкція;
В) штраф, догана, пеня;
Г) зміст, припис, функція.
28. Способи реалізації адміністративно-правових норм:
А) субординація, координація, реординація, договір;
Б) вертикальні, горизонтальні, регулятивні;
В) дотримання, виконання, використання, застосування;
Г) гіпотеза, диспозиція, санкція.
29. Врегульований правом порядок розгляду справ про адміністративні
правопорушення та застосування заходів адміністративного примусу – це
…
А) управлінській процес;
Б) адміністративний процес;
В) адміністративне провадження;
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Г) адміністративне судочинство.
30. У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади
складають функції з надання адміністративних послуг фізичним і
юридичним особам, центральний орган виконавчої влади утворюється як:
А) інспекція;
Б) служба;
В) агентство;
Г) національна комісія.
31. Державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, що:
А) є нормативно-технічними документами (національні та регіональні
стандарти, технічні умови, будівельні норми і правила, тарифно-кваліфікаційні
довідники, кодекси усталеної практики, форми звітності);
Б) зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають
міжвідомчий характер;
В) носять персональний характер (про склад комісій, призначення на посаду і
звільнення з неї, заохочення працівників тощо);
Г) спрямовані на організацію виконання рішень вищестоящих органів і
власних рішень міністерств, інших органів виконавчої влади, що не мають
нових правових норм.
32. Спосіб вчинення злочину – це …
А) сукупність конкретних об’єктивних обставин, умов за яких злочин був
вчинений;
Б) певний метод, порядок і послідовність рухів, прийомів, що застосовуються
особою для вчинення злочину;
В) певна територія, де було розпочато і закінчено діяння або настав
злочинний результат;
Г) певний відрізок часу, протягом якого відбувається суспільно небезпечне
діяння і настають суспільно-небезпечні наслідки.
33. При призначенні покарання обставинами, які його пом’якшують,
визнаються:
А) вчинення злочину загально-небезпечним способом;
Б) добровільне відшкодування завданого збитку;
В) тяжкі наслідки, завдані злочином;
Г) вчинення злочину особою повторно.
34. Позначте обов’язкову ознаку об’єктивної сторони злочину:
А) знаряддя і засоби злочину;
Б) спосіб скоєння злочину;
В) суспільно-небезпечне діяння;
Г) місце, час скоєння злочину.
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35. Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше:
А) наступного робочого дня після вилучення майна;
Б) двох днів з дня його надходження до суду;
В) сімдесяти двох годин з дня його надходження до суду;
Г) одного місяця з моменту виникнення.
36. Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу, у якій не зазначено
строку її дії, втрачає законну силу по закінченні:
А) одного місяця із дати постановлення ухвали;
Б) трьох місяців із дати постановлення ухвали;
В) шести місяців із дати постановлення ухвали;
Г) двох місяців із дати постановлення ухвали.
37. Слідчий суддя не може розглянути клопотання про обрання
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий
запобіжний захід за відсутності:
А) прокурора;
Б) підозрюваного;
В) захисника;
Г) потерпілого.
38. Рішення про об’єднання чи виділення
розслідування приймається:
А) прокурором;
Б) слідчим;
В) керівником органу досудового розслідування;
Г) головою.

матеріалів

досудового

39. Форми фінансової і бюджетної звітності та порядок їх заповнення
встановлюються:
А) Міністерством фінансів України;
Б) Державною аудиторською службою України;
В) Державною фіскальною службою України;
Г) Фондом державного майна України.
40. До доходів загального фонду бюджетів міст районного значення,
сільських, селищних бюджетів належать:
А) субвенції, що надаються з інших бюджетів за рахунок конкретно
визначених надходжень спеціального фонду таких бюджетів;
Б) плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за
місцем надання послуг;
В) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим та місцевими радами;
Г) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок
відповідного місцевого бюджету.
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41. До видатків, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного
значення, належать видатки на:
А) державні програми підтримки регіонального розвитку та пріоритетних
галузей економіки;
Б) органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення;
В) державну архівну справу та страховий фонд документації;
Г) соціальний захист та соціальне забезпечення.
42. За порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного
процесу можуть застосовуватися такі заходи впливу:
А) безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;
Б) включення недостовірних даних до бюджетних запитів;
В) здійснення витрат з перевищенням показників, затверджених розписом
бюджету;
Г) порушення встановлених термінів подання бюджетних запитів або їх
неподання.
43. Установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності
платників податків – це …
А) фіскальна достатність;
Б) соціальна справедливість;
В) економічність оподаткування;
Г) нейтральність оподаткування.
44. До загальнодержавних податків належать:
А) єдиний податок;
Б) екологічний податок;
В) податок на майно;
Г) туристичний збір.
45. Платник податків зобов’язаний :
А) на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних незаконними діями
(бездіяльністю) контролюючих органів (їх посадових осіб);
Б) повідомляти контролюючі органи про зміну місцезнаходження юридичної
особи та зміну місця проживання фізичної особи-підприємця;
В) представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через
податкового агента або уповноваженого представника;
Г) вимагати від контролюючих органів проведення перевірки відомостей та
фактів, що можуть свідчити на користь платника податків.
46. Основними засобами регулюючого впливу держави на діяльність
суб’єктів господарювання є:
А) споживання – за якістю і безпечністю продукції та послуг;
Б) контроль і нагляд за господарською діяльністю суб’єктів господарювання;
В) збереження та витрачання коштів і матеріальних цінностей;
Г) застосування нормативів та лімітів.
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47. Не є суб’єктами господарювання:
А) держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування при
здійсненні ними владних управлінських функцій;
Б) господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до
Цивільного кодексу України;
В) державні, комунальні та інші підприємства;
Г) громадяни України, іноземці та особи без громадянства.
48. Установчим документом
товариства є:
А) статутний капітал;
Б) засновницький договір;
В) цінні папери;
Г) кредити банків.

повного

товариства

і

командитного

49. Не можуть бути визнані банкрутом:
А) акціонерні товариства;
Б) казенні підприємства;
В) фермерське господарство;
Г) іноземне підприємство.
50. Порядок ліцензування експортно-імпортних операцій та види ліцензій
визначаються:
А) законом;
Б) указом;
В) наказом;
Г) постановою.
Голова атестаційної комісії

І.С. Войтенко
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Фахове 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 – 50.
Підсумкова оцінка за фахове вступне випробування виставляється за 100бальною шкалою на підставі сумарної кількості залікових балів.
Максимальна кількість балів, яку може набрати вступник за результатами
фахового вступного випробування становить – 100 балів, кожна правильна
відповідь оцінюється у два бали. Неправильні відповіді, а також відповіді в
яких вказано два і більше варіантів (букв) оцінюванню не підлягають
(виставляється - 0 (нуль) балів).
Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в оцінки в 4-х бальну
й 2-х бальну шкалу здійснюється у такому порядку.
Кількість
вірно
виконаних
тестових
завдань

Еквівалент
оцінки за
4-х бальною шкалою

45-50

(90-100 балів) відмінно

40-44
35-39

(70-89 балів)добре

30-39
25-29
15-24
0-15

Еквівалент
оцінки за
2-х бальною
шкалою

Склав

(50-69балів) задовільно
(0-49 балів)незадовільно

Не склав

Відмінно (5, А, 90-100 балів) – вступник отримує за глибоке і повне
опанування змісту винесеного на екзамен начального матеріалу, в якому
вступник легко орієнтується, має відмінне знання нормативної бази.
Добре (4, В, С - 70-89 балів) – вступник отримує за повне засвоєння
винесеного на екзамен навчального матеріалу, володіння змістом законодавчих
актів, однак наявні певні прогалини у розумінні певних теоретичних положень,
знаннях змісту підзаконних нормативних актів.
Задовільно (3, D, E - 50-69 балів) – вступник отримує за знання та
розуміння основних положень навчального матеріалу. Вступник володіє
змістом лише кодифікованих законодавчих актів.
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Незадовільно (2, FX, F - 0-49 балів) – вступник має безсистемні знання,
або демонструє повне незнання і нерозуміння навчального матеріалу, змісту
нормативної бази або відмовився від здачі роботи.
Голова фахової атестаційної комісії

І.С. Войтенко

