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РЕЦЕНЗІЯ 

на програму додаткових вступних випробувань 

зі спеціальності 081 «Право» 

галузі знань «08» «Право» 

для здобуття освітнього ступеня магістра 

на основі освітнього ступеня / освітньо-кваліфікаційного ступеня 

бакалавра, спеціаліста, магістра здобутого за іншим напрямом 

підготовки (спеціальності) 

Програма додаткового вступного випробування зі спеціальності 

081 «Право» складена на основі освітньо-професійної програми бакалавра 

галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 

затвердженої у 2010 р. 

Програма фахового вступного випробування складена для абітурієнтів, 

які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра (з 

нормативним терміном навчання) зі спеціальності 081 «Правознавство» 

галузі знань 0304 «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 вступників 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. 



ЗМІСТ 

1. Пояснювальна записка 

2. Перелік тем та їх короткий зміст 

3. Питання для проведення вступного випробування 

4. Зразок екзаменаційного білета 

5. Критерії оцінювання відповідей вступника 

6. Список рекомендованих джерел 

 



1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Вступне випробування (екзамен) з теорії держави і права галузі знань 

08 Право зі спеціальності 081 «Право» має на меті визначення науково-

теоретичного рівня підготовки вступників. 

До Програми додаткового вступного випробування та Програми 

вступного випробування входять: 

 титульна сторінка зі зворотом; 

 пояснювальна записка; 

 питання для проведення вступного випробування; 

 зразок екзаменаційного білету; 

 критерії оцінювання відповідей вступника; 

 список рекомендованих джерел. 

Структура екзамену включає 30 варіантів (екзаменаційних білетів). 

Кожний білет містить 3 теоретичні питання та 11 тестових завдань. 

Теоретичні питання 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 поведінка 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 

сімей сучасності. 

Вступники на екзамені з теорії держави і права повинні: 

 мати цілісне уявлення про науку «Теорію держави і права», 

виділяти і оцінювати її основні проблеми; 

 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 та 

використовувати її при характеристиці різних юридичних понять; 

 вміти використовувати здобуті загальнотеоретичні знання в процесі 



практичної діяльності; 

 знати та вміти аналізувати основні правові сім’ї сучасності та 

використовувати здобуті знання в процесі практичної діяльності; 

 критично переосмислювати сучасні державно-правові явища в 

інтересах розвитку громадянського суспільства та розбудови правової 

держави в Україні. 

У програмі до екзамену є досить широкий перелік рекомендованих 

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. 



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 

Політична система 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 здіснення 

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 в Україні. 

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 і 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 напрямки 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 ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ / 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

Зразок 

Державна фіскальна служба України 

Університет державної фіскальної служби України 

 

 

 

Для здобуття освітнього ступеня магістра  

Галузі знань 08 «Право» 

Спеціальності 081 «Право» 

З дисципліни «Теорія держави і права» 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___ 

 

1. Теоретичні питання 

 

1. Поняття і предмет теорії держави і права.  

 

2. Характеристика структурних елементів норми права. 

 

3. Поняття та ознаки правомірної поведінки. 

 

 

2. Тестові завдання 

 

№ 

питання 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Прав

ильна 

відповідь 

          

 

 

1. Предмет теорії держави і права це: 

1) основні та загальні закономірності виникнення, розвитку та 

функціонування держави і права  та державно-правових явищ; 

2) суспільство  в цілому і окремі його структури, соціальні групи, 

соціальні процеси; 

3) загальні закони розвитку, функціонування суспільства, природи, 

мислення; 

4) національні державно-правові системи. 



 

2. Яка з названих наукових концепцій порівнює походження держави з 

виникненням сім'ї: 

1) органічна;                     2) теологічна; 

3) патріархальна;              4) теорія насильства. 

 

3. Які складові елементи з названих можна віднести до структури 

громадянського суспільства: 

1) об'єднання громадян; 

2) наявність посади президента; 

3) апарат держави; 

4) відсутність оподаткування фізичних осіб. 

 

4. За формою державного правління Україна: 

1) президентська республіка; 

2) змішана республіка; 

3) парламентська республіка; 

4) соціалістична республіка. 

 

5. До органів місцевого самоврядування відноситься: 

1) територіальна громада; 

2) сільські, селищні, міські, районні, обласні ради та їх виконавчі 

органи; 

3) міський голова; 

4) об’єднання громадян. 

 

6. Правовий закон – це закон,  що: 

1) відповідає принципам природного права; 

2) прийнятий не менше ніж2/3 голосів народних депутатів; 

3) заснований на владно-наказовому принципі регулювання; 

4) спрямований на регулювання найбільш важливих суспільних 

відносин. 

 

7. Правовий статус особи – це: 

1) система прав, свобод та обов’язків; 

2) правоздатність, дієздатність, деліктоздатність; 

3) система суб’єктивних прав, юридичних обов’язків, юридичної 

відповідальності та гарантій; 

4) сукупність суб’єктивного і об’єктивного права. 

 

8. Яка з особливостей стосується норм права: 

1) не закріплюються в спеціальних актах; 

2) виражають волю об’єднань громадян; 

3) забезпечуються державним примусом; 



4) набуває обов’язкового значення по мірі визнання більшістю членів 

суспільства. 

 

9. Гіпотеза це: 

1) елемент правової норми, що містить правило поведінки, який вказує 

на права та обов’язки сторін в урегульованих суспільних відносинах; 

2) інтерпретація змісту норми права компетентними державними 

органами й окремими особами з метою правильного розуміння: застосування 

організаціями, посадовими особами, громадянами; 

3) частина норми права, що вказує на фактичні обставини, при настанні 

яких треба виконати правило поведінки, які закріплені в нормі права; 

4) внутрішня розумова діяльність, ціль якої зробити зміст норми права 

зрозумілим для себе. 

 

10. Хто з перерахованих нижче суб’єктів немає права законодавчої  

ініціативи? 

1) Президент України; 

2) Кабінет Міністрів України; 

3) народні депутати України; 

4) політичні партії. 

 

11. В якому суспільстві відносини між людьми регулюють 

«мононорми»? 

1) рабовласницькому; 

2) феодальному; 

3) первісному; 

4) буржуазному. 

 



5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ВСТУПНИКА 

При оцінюванні відповідей вступників прийнято виходити з наступних 

критеріїв: розуміння і рівень засвоєння теоретичних положень курсу, та 

методологічного обґрунтування: знання історії предмету та фактичного 

матеріалу; вміння застосувати одержані знання при рішенні практичних 

задач; логічність, впевненість, культура мови під час відповіді; ерудиція; 

знання спеціальної та загальної літератури. Вступне випробування має на 

меті оцінити роботу вступника в комплексі, тобто перевірити наявні 

теоретичні знання, їх надійність, розвиток творчого мислення, навики 

самостійної роботи, вміння синтезувати існуючі знання і застосувати їх при 

вирішенні практичних завдань. 

Екзамен оцінюється за 100-бальною шкалою та переводиться в 

національну шкалу оцінювання. Максимальна оцінка за кожне теоретичне 

питання – 15 балів, тестові завдання – 55 балів (по 5 балів за кожну вірну 

відповідь).  

 

Оцінка за 

бальною 

шкалою 

 

Оцінка за 

розширеною 

шкалою 

Еквівалент 

оцінки за 

п’ятибальною 

шкалою 

90-100 відмінно 5 

70-89 добре 4 

50-69 задовільно 3 

0-49 незадовільно 2 
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