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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Додаткове вступне випробування (екзамен) з теорії держави і права для 

здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) або на перший 

курс (зі скороченим строком навчання) галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 

«Право» 

До програми додаткового вступного випробування входять: 

- титульна сторінка зі зворотом; 

- пояснювальна записка (де зазначається навчальна дисципліна, що 

винесена на екзамен, критерії оцінювання знань); 

- питання для проведення вступного випробування; 

- зразок екзаменаційного білету; 

- критерії оцінювання відповідей вступника; 

- список рекомендованих джерел. 

  Екзаменаційне завдання містить 20 тестових завдань. 

Тестові завдання охоплюють ключові питання з теорії держави і права, 

зокрема: 

● предмет, метод та функції теорії держави і права; 

● поняття, ознаки, походження та розвиток держави; 

● держава в політичній системі суспільства, її форми, функції та механізм; 

● основні сучасні концепції держави; 

● поняття, походження, сутність і зміст права; 

● правоутворення, форми (джерела) права, види юридичних норм, їх 

тлумачення та реалізація; 

● правові відносини, правова норма та юридична відповідальність; 

● поняття суспільного порядку, правопорядку та державної дисципліни, їх 

співвідношення та проблеми забезпечення; 

● поняття правового регулювання та його механізм; 

● правова свідомість, правова культура та правове виховання; 

● поняття правової системи та загальна характеристика правових систем 

сучасності. 

Вступники на вступному випробуванні з дисципліни теорії держави і права 

повинні: 

● мати цілісне уявлення про науку «Теорію держави і права»; 

● розуміти суть, соціальне призначення та зв’язок держави і права; 

● знати і розуміти не тільки зміст приписів чинного законодавства, але й 

основних принципів, ідей, закономірностей та напрямків розвитку основоположних 

державно-правових явищ; 

● вільно володіти всією державно-правовою термінологією. 

У програмі додаткового вступного випробування є досить широкий перелік 

джерел, які дають можливість на глибокому рівні опанувати базовий теоретичний 

матеріал, пов’язаний з вивченням основних та загальних закономірностей 

виникнення, розвитку та функціонування держави і права та різноманітних 

державно-правових явищ. 

Варіантів відповідей на тестове завдання від 3 до 5. Правильною є лише одна 

відповідь.  



2. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ЇХ КОРОТКИЙ ЗМІСТ 

 

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 

 

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 

 

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. 

 

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. 
  



3. ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. Поняття і предмет теорії держави і права. Загальна характеристика теорії 

держави і права як науки. 

2. Система юридичних наук та місце в ній теорії держави та права. 

3. Форми і методи здійснення влади в первісному суспільстві. 

4. Держава: поняття, сутність, ознаки. 

5. Особливості виникнення держав у різних народів світу. 

6. Поняття та ознаки державної влади. Форми і методи її здійснення. 

7. Поняття та види суверенітету держави. 

8. Поняття, ознаки та елементи правового статусу особи. 

9. Соціальна держава: поняття, ознаки та функції. 

10.  Правова держава: поняття, ознаки, принципи. 

11.  Основні напрямки формування правової держави. 

12.  Поняття, зміст, структура та принципи громадянського суспільства. 

13.  Політична система суспільства та її елементи. 

14.  Місце та роль держави в політичній системі суспільства. 

15.  Демократія: сучасні форми та інститути. 

16. Поняття прав людини та громадянина. Соціально-правовий механізм 

забезпечення прав людини в Україні. 

17. Співвідношення політичної та державної влади. 

18. Поняття та види функцій держави. 

19. Форми та методи здійснення функцій держави. 

20. Характеристика держави за формою державного правління. 

21. Характеристика різновидів форми державного устрою. 

22. Державний (політичний) режим: поняття та види. 

23. Особливості елементів форми Української держави. 

24. Механізм держави та характеристика його елементів. 

25. Поняття і принципи організації та функціонування державного апарату. 

Теорія розподілу влад. 

26. Органи держави: поняття, ознаки і види. 

27. Основні напрями реформування державного апарату України. 

28. Загальна характеристика системи органів місцевого самоврядування в 

Україні. 

29.  Поняття та ознаки права. Сутність та соціальне призначення права. 

30.  Функції та принципи права. 

31.  Приватне та публічне право. 

32.  Соціальні норми: поняття, ознаки, види. 

33.  Поняття та ознаки норми права. Співвідношення норм права і норм 

моралі. 

34.  Характеристика структурних елементів норми права. 

35.  Норми права: поняття та класифікація. 

36.  Способи викладення норм права в статтях нормативно-правових актів. 

37.  Поняття та елементи правової системи суспільства. 

38.  Система права: поняття та характеристика структурних елементів. 



39.  Поняття та структура системи законодавства. Її співвідношення із 

системою права. 

40. Правотворчість: поняття та види. 

41. Поняття та види форм (джерел) права. 

42. Поняття та види юридичної техніки. Правотворча і правозастосовча 

техніка. 

43. Поняття та стадії законотворчості. 

44. Поняття та види нормативно-правового акту. 

45. Поняття та ознаки закону. Види законів. 

46. Підзаконні нормативно-правові акти. 

47. Дія нормативно-правових актів в часі, в просторі та за колом осіб. 

48. Поняття і види систематизації  нормативно-правових актів. 

49. Поняття та форми реалізації норм права. 

50. Правозастосування як особлива форма реалізації норм права. 

51. Поняття та способи тлумачення норм права. 

52. Правовідносини як різновид суспільних відносин: поняття та ознаки. 

53. Предмет і метод правового регулювання. 

54. Поняття, ознаки та види правової поведінки. 

55. Поняття, ознаки та види правомірної поведінки. 

56. Поняття та ознаки правопорушення. 

57. Характеристика складових елементів правопорушення. 

58. Поняття та ознаки юридичної відповідальності. 

59. Принципи і функції юридичної відповідальності. 

60. Підстави притягнення до юридичної відповідальності. 

61. Характеристика видів юридичної відповідальності. 

62. Підстави звільнення від юридичної відповідальності та обставини, що її 

виключають. 

63. Правопорядок: поняття, функції та принципи. 

64.  Поняття та принципи законності. 

65.  Гарантії законності: поняття та види. 

66.  Державна дисципліна та шляхи її зміцнення. 

67.  Поняття правосвідомості та характеристика її структурних елементів. 

68.  Правова культура: поняття та види. 

69.  Правове виховання: поняття, система, форми та методи. 

70.  Поняття та ознаки правового регулювання. Сфера правового регулювання. 

71.  Стадії механізму правового регулювання. 

72.  Поняття і способи подолання та усунення колізій в праві. 

73.  Поняття, види та причини виникнення прогалин в праві. 

  



4. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА ДАТКОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ  
 

Зразок 

Університет державної фіскальної служби України 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 
додаткового вступного випробування  

для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) або на перший курс (зі 

скороченим строком навчання)галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» 

З дисципліни «Теорія держави і права» 

2018 рік 

На виконання завдань Вам дається 1 астрономічна години. 

В тестових завданнях наведено тільки один варіант правильної відповіді. 

Ніякі виправлення у відповідях не допускаються. 

Критерій оцінювання: 

Вірна відповідь на кожне тестове завдання оцінюється в 5 балів. 

Хай Вам щастить! 

Варіант № ____ 

 

1. Психологічний метод відноситься до: 

1)загально філософських методів дослідження; 

2)загальнонаукових методів дослідження; 

3)спеціальних методів дослідження; 

4)техніко-юридичних методів дослідження. 

 

2. Інтереси яких соціальних груп передбачається відстоювати 

громадянському суспільстві: 

1)політичних партій; 

2)соціальних меншин; 

3)релігійних організацій; 

4)державних органів. 

 

3. Теорія розподілу влад передбачає: 

1)незалежне функціонування законодавчої, виконавчої і судової влади; 

2)наявність системи стримувань і противаг між державою і громадянським 

суспільством; 

3)наявність законодавчої, виконавчої і судової влади, що взаємно контролюють і 

стримують одна одну; 

4)чіткий поділ повноважень між центральними і місцевими органами державної влади. 

 

4. Теорія держави і права виступає узагальнюючою наукою щодо інших 

юридичних наук, тому що: 

1) вона вивчає юридичні явища, які належать до предметів інших юридичних наук; 

2) до складу загальної теорії держави і права входять не тільки знання, накопичені 

цією наукою, а й в узагальненому вигляді наукові здобутки інших юридичних наук;  

3) її висновки є спільними як для державної, так і для правової дійсності; 



4) вона використовує поняття, розроблені іншими юридичними науками.  

 

5. Основні напрямки юридичного впливу на суспільні відносини – це: 

1)принципи права; 

2)функції права; 

3)інтереси права; 

4)ознаки права. 

 

6. Предметом правового регулювання являються: 

1)суспільні відносини; 

2)норми права; 

3)моделі соціальної поведінки; 

4)об’єктивні закономірності природи. 

 

7. Юридична техніка включає до себе тільки: 

1)сукупність правил, засобів і прийомів формулювання, з’ясування й 

опрацювання індивідуальних правових актів; 

2)сукупність правил і прийомів підготування, прийняття і систематизації 

нормативно-правових актів; 

3)обидва з перерахованих вище випадків; 

4)не включає жодного. 

 

8. Правовий прецедент це: 

1)письмовий документ, що виходить від компетентного органу і має юридичні норми; 

2)суспільний акт – документ, що містить норми права, які є результатом 

взаємопогоджуваного волевиявлення правотворчих органів; 

3)рішення державного органу (судового, адміністративного) конкретній юридичній 

справі, що є загальнообов’язковим прикладом для рішення наступних аналогічних справ; 

4)санкціонований державою звичай, що одержує в силу цього 

загальнообов’язкове значення. 

 

9. Які з означених елементів входять до складу поняття правової системи 

сучасності? 

1)континентальна система; 

2)система законодавства; 

3)система права; 

4)система юридичних норм. 

 

10. Спосіб подолання прогалин в праві: 

1)акти місцевої державної адміністрації; 

2)припинення необхідних нормативно-правових актів; 

3)аналогія права, аналогія закону; 

4)внесення змін в діюче законодавство. 

 

 



11. Вкажіть, що відповідає пізньому етапу розвитку первісного 

суспільства: 

1) праобщина; 

2) родова община; 

3) протоселянська община; 

4) патріархальна община. 

 

12. Що є предметом загальної теорії держави і права? 

1) держава і право; 

2) основні загальні закономірності виникнення функціонування і розвитку 

держави і права; 

3) окремі аспекти розвитку і функціонування державно-правових явищ; 

4)правова система. 

 

13. Яка ознака характерна для суспільної влади первісного ладу? 

1) влада основана на авторитеті вождя і відділена від суспільства; 

2) наявність розподілу функцій публічної влади; 

3) вищу владу мають загальні збори всіх членів роду; 

4) вища влада не належить загальним зборам всіх членів роду. 

 

14. Яке поняття можна визначити як сферу діяльності, пов’язану з 

відносинами між різними соціальними групами щодо отримання, збереження і 

реалізації влади? 

1) політична система суспільства; 

2) політика; 

3) політичні партії; 

4)громадські об’єднання. 

 

15. Яка із названих нижче ознак відрізняє державу від інших елементів 

політичної системи суспільства? 

1) взаємодія з міжнародними організаціями; 

2) державний суверенітет; 

3) можливість здійснювати нормативне регулювання; 

4) можливість проводити масові заходи (демонстрації, мітинги...). 

 

16. Яка форма правління має наступні характерні риси: уряд формується 

парламентом із числа представників партій, що мають більшість у парламенті; 

уряд відповідальний перед парламентом; глава держави обирається 

парламентом чи спеціальною колегією виборщиків, яка повністю чи частково 

формується парламентом? 

1) конституційна монархія; 

2) парламентська республіка; 

3) президентська республіка; 

4) парламентсько-президентська республіка. 

 



17. Яке поняття відповідає визначенню «...держава, яка розділена на 

адміністративно-територіальні одиниці, які не мають ознаки державного 

суверенітету?» 

1) конфедерація; 

2) імперія; 

3) унітарна держава; 

4) федерація. 

 

18. Яка із названих нижче ознак не є характерною для демократичного 

політичного режиму? 

1) можливість вільної і рівної участі громадян і їх об’єднань в управлінні 

державою; 

2) здійснення прав і свобод громадян з міжнародними стандартами прав 

людини; 

3 легальна діяльність опозиційних партій; 

4) панування держави над особою і суспільством. 

 

19. Що є центром політичної системи суспільства? 

1) політичні партії; 

2) громадські організації; 

3) держава; 

4) політичні лідери. 

 

20. Як називається право, що належить конкретній особі? 

1) об’єктивне право; 

2) повноваження; 

3) позитивне право; 

4) суб’єктивне право. 

 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії                      __________________ 

  



5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ВСТУПНИКА 

 

При оцінюванні відповідей вступників оцінювач виходить з наступних 

критеріїв: розуміння і рівень засвоєння теоретичних положень з дисципліни «Теорія 

держави і права»; знання історії предмету та фактичного матеріалу; знання 

спеціальної та загальної літератури. Вступне випробування має на меті оцінити 

роботу вступника, тобто перевірити наявні вміння синтезувати існуючі знання. 

Екзаменаційне завдання оцінюється за 100-бальною шкалою та переводиться в 

2-х бальну шкалу оцінювання. Максимальна оцінка за екзаменаційне завдання – 100 

балів (по 5 балів за кожну вірну відповідь). За кожне тестове завдання вступник 

може отримати 0 балів чи 5 балів. При цьому вірна відповідь може бути в кожному 

тестовому завданні тільки одна. 

 

Оцінка за бальною 

шкалою 

Переведення у 2-х 

бальну шкалу 

50– 100 зараховано 

0 - 49 не зараховано 
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Голова фахової атестаційної комісії                                       _________________  



РЕЦЕНЗІЯ 

 

на програму додаткових вступних випробувань 

зі спеціальності 081 «Право» 

галузі знань «08» «Право» 

для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста (з нормативним терміном навчання на вакантні 

місця) або на перший курс  

(зі скороченим строком навчання) 

галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» 

 

Програма додаткового вступного випробування зі спеціальності 081 «Право» 

складена на основі освітньо-професійної програми бакалавра галузі знань 

08 «Право», напряму підготовки 081 «Право», затвердженої у 2016 р. 

Програма фахового вступного випробування складена для абітурієнтів, які 

вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (зі скороченим 

строком навчання) зі спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право». 

Мета фахового вступного випробування: з’ясувати рівень теоретичних знань 

та практичних навичок абітурієнтів, яких вони набули під час навчання на основі 

освітнього ступеня / освітньо-кваліфікаційного ступеня бакалавра, спеціаліста, 

магістра здобутого за іншим напрямом підготовки (спеціальності) з метою 

формування рейтингового списку та конкурсного відбору абітурієнтів на навчання 

(з нормативним терміном навчання). 

Завдання фахового вступного випробування полягає у тому, щоб оцінити 

знання та вміння учасників з дисциплін юридичного напрямку. 

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. 

Вимоги до відповіді абітурієнта. 

Вступник повинен: 

- виявити знання сутності понять; 

- продемонструвати вміння користуватися нормативно-правовими актами та 

правильно вміти застосовувати документи правового характеру; 

- продемонструвати вміння орієнтуватися в нормативній базі, що регулює 

правовідносини; 

- вміти аналізувати соціально-правові явища і процеси. 

 

 

 

Рецензент                                                                  __________________ 


