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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма додаткового фахового вступного випробування базується на
освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці
підготовки фахівця освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 26 «Цивільна
безпека», затверджених у 2018 році.
Програма додатковогофахового вступного випробування складена для
вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра галузі
знань 26 «Цивільна безпека» зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»
включає матеріал державної програми з наступних дисциплін:
«Теорія держави і права»,
«Конституційне право»,
«Адміністративне право»,
«Адміністративний процес»,
«Цивільне право».
Головним завданням додаткового фахового вступного випробування є
оцінити знання та вміння вступників.
Додаткове фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі.
Екзаменаційний білет складається із 25 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 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ
1.
Співвідношення суспільства, держави і права.
2.
Теорії походження держави.
3.
Поняття, сутність і ознаки держави
4.
Функції держави.
5.
Типологія держав.
6.
Форма держави (форма державного устрою, форма державного
правління, тип державного режиму).
7.
Поняття права. Правове регулювання.
8.
Поняття, ознаки та структура норми права. Види норм права.
9.
Форми(джерела) права. Правотворчість.
10. Система права. Система законодавства.
11. Публічне та приватне право, їх співвідношення.
12. Поняття, ознаки та структура правових відносин. Види
правовідносин.
13. Поняття та ознаки реалізації права. Форми реалізації права.
14. Поняття, ознаки та види юридичної відповідальності.
15. Поняття, ознаки та види правопорушень.
Юридичний склад
правопорушення.
16. Дія нормативно-правових актів у часі, у просторі та за колом осіб.
17. Прогалини у праві, шляхи їх подолання та усунення. Колізії
правових норм та способи їх подолання.
18.
Основи конституційного ладу України.
19. Конституційно-правовий статус людини та громадянина в Україні.
20.
Громадянство України: поняття та ознаки.
21.
Конституційно – правові основи організації державної влади в
Україні.
22. Конституційно-правові засади організації та діяльності законодавчої
влади в Україні.
23.
Конституційно-правовий статус Президента України.
24. Конституційно-правові засади організації та діяльності системи
органів виконавчої влади в Україні
25. Конституційно-правові основи судової системи
26. Конституційно-правовий статус органів прокуратури
27. Територіальний устрій України
28. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні.
29. Виборча система в Україні
30. Реалізація і тлумачення Конституції України.
31. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади.
32. Адміністративно-правовий статус громадян України, іноземців та
осіб без громадянства.
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33. Адміністративно-правовий статус державного службовця (права,
обов’язки, відповідальність, обмеження пов’язані з проходження державної
служби).
34. Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань.
35. Дисциплінарна відповідальність державного службовця.
36. Порядок проведення службового розслідування щодо державного
службовця.
37. Державна реєстрація та оприлюднення актів органів виконавчої
влади.
38. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності, її
співвідношенням з іншими видами юридичної відповідальності.
39. Поняття та юридичний склад адміністративного правопорушення.
40. Поняття та види адміністративних стягнень. Основні правила
накладання адміністративних стягнень.
41. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.
42. Гарантії реалізації прав громадян в сфері публічного управління.
43. Поняття і система способів забезпеченості законності в діяльності
органів виконавчої влади.
44. Поняття та сутність адміністративного процесу.
45. Провадження по прийняттю нормативних та індивідуальних актів
управління.
46.
Провадження за зверненням громадян і юридичних осіб.
47. Провадження по наданню адміністративних послуг.
48. Дозвільно-ліцензійні процедури.
49. Контрольно-наглядові процедури.
50. Реєстраційні процедури.
51. Провадження по застосуванню штрафних (фінансових) санкцій.
52. Провадження у справах про дисциплінарні проступки.
53. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.
54.
Поняття та завдання адміністративного судочинства.
55. Юрисдикція адміністративних судів.
56. Провадження по оскарженню рішень дій чи бездіяльності органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових
осіб.
57. Поняття цивільної правосуб’єктності. Фізична особа як суб’єкт
цивільного права.
58. Держава та публічно-правові утворення як суб’єкти цивільних
правовідносин.
59. Поняття, ознаки та види юридичних осіб.
60.
Поняття, правова природа та види правочинів.
61. Умови дійсності правочину.
62. Поняття та види недійсних правочинів. Правові наслідки
недійсності правочину.
63. Поняття та види представництва.
64. Поняття та види особистих немайнових прав фізичної особи.
65. Поняття і види об’єктів цивільного права.
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66. Поняття і види цивільно-правових строків.
67. Загальні положення права приватної власності фізичних осіб.
Умови виникнення і припинення приватної власності громадян.
68.
Поняття та принципи виконання зобов’язань. Місце, строк та
спосіб виконання зобов’язань
69. Суб’єкти виконання зобов’язань. Відповідальність сторін за
невиконання чи неналежне виконання умов договору.
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ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО
ВИПРОБУВАННЯ
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра
зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»
на основі ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста,
магістра здобутого за іншою спеціальністю
галузі знань 26 Цивільна безпека
На виконання завдань Вам дається 1 година 20 хв.
На кожне завдання пропонується 4 варіанти відповіді.
Тільки один варіант відповіді є правильним.
Ніяких виправлень у даних відповідях не допускається.
Відповідь на тестове завдання – 4 балів за кожну правильну відповідь.
Хай Вам щастить!
Білет № 1
Тестові завдання
1. Структуру норми права утворюють такі елементи:
А) юридичний факт, гіпотеза, диспозиція;
Б) гіпотеза, диспозиція, санкція;
В) право, обов’язок, відповідальність;
Г) усі вище перераховані вірні.
2. Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України є:
А) Президент України;
Б) Прем’єр-міністр;
В) Міністр оборони України;
Г) усі вище перераховані вірні.
3. Центральний орган виконавчої влади формується як служба якщо
більшість з його функцій складають функції по:
А)державному нагляду (контролю)
Б) управлінню державним майном;
В) наданню адміністративних послуг;
Г) усі вище перераховані вірні.
4. Правочин недійсність якого встановлена законом, є:
А) безумовним;
Б) нікчемним;
В) оспорюваним;
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Г) усі вище перераховані вірні.
5. Підходами то типології держав визнаються:
А) формаційний, цивілізаційний;
Б) інституційний, цивілізаційний;
В) інституційний, формаційний;
Г) усі вище перераховані вірні.
6. Міжнародні договори є частиною національного законодавства України
за умови:
А) Ратифікації Верховною Радою;
Б) Надання згоди на їх обов’язковість Президентом України;
В) додаткових умов не передбачено;
Г) усі вище перераховані вірні.
7. Центральний орган виконавчої влади формується як інспекція якщо
більшість з його функцій складають функції по:
А)державному нагляду (контролю);
Б) управлінню державним майном;
В) наданню адміністративних послуг;
Г) усі вище перераховані вірні.
8. Правочин недійсність якого встановлена законом, є:
А) безумовним;
Б) нікчемним;
В) оспорюваним;
Г) усі вище перераховані вірні.
9. Структуру форми держави утворюють такі елементи:
А) форма виконавчої влади, форма законодавчої влади, форма судової влади.
Б) форма державного управління, форма державного апарату, форма
політичного режиму.
В)форма державного правління, форма державного устрою, форма політичного
режиму;
Г) усі вище перераховані вірні.
10. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на
законних підставах:
А) користуються лише тими права і свободами, які визначені для іноземців
законами України;
Б) користуються тими самими правами і свободами, як і громадянами України,
однак не несуть обов’язків.
В) користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі
обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими
Конституцією, законами чи міжнародними договорами України;
Г) усі вище перераховані вірні.
11. Арешт з утриманням на гауптвахті застосовується на строк:
А) до десяти діб;
Б) до п'ятнадцяти діб;
В) до двадцяти діб;
Г) усі вище перераховані вірні.
12. Представник може передати своє повноваження іншій особі:
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А) частково;
Б) повністю;
В) повністю або частково;
Г) усі вище перераховані вірні.
13. Форма державного правління – це порядок:
А) утворення і організації вищих органів влади в державі;
Б) поділу території держави на певні складові частини і співвідношення влади
між ними і державою в цілому;
В) здійснення державної влади у певні способи певними, методами і засобами;
Г) усі вище перераховані вірні.
14. Розгляд дисциплінарних справ щодо державних службовців здійснює:
А) фахівці;
Б) дисциплінарна комісія;
В) колеги по службі;
Г) усі вище перераховані вірні.
15. Призначення на посаду професійного судді відбувається строком на:
А) безстроково;
Б) один рік;
В) три роки;
Г) усі вище перераховані вірні.
16. Одержання доходів особи, цивільна дієздатність якої обмежена,
здійснюються:
А) особою, цивільна дієздатність якої обмежена;
Б) піклувальником;
В) органом опіки та піклування;
Г) усі вище перераховані вірні.
17. Форма державного устрою – це порядок:
А) утворення і організації вищих органів влади в державі;
Б) поділу території держави на певні складові частини і співвідношення влади
між ними і державою в цілому;
В) здійснення державної влади у певні способи певними, методами і засобами;
Г) усі вище перераховані вірні.
18. Громадянин України не може бути позбавлений права:
А) в будь-який час повернутися в Україну;
Б) вільно переміщатися територією України;
В) виїхати за межі території України;
Г) усі вище перераховані вірні.
19. Державна служба - це:
А) приватна, обмежена діяльність спеціально підготовлених осіб;
Б) публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного
виконання завдань і функцій держав;
В) діяльність народних засідателів і присяжних;
Г) усі вище перераховані вірні.
20. Розпоряджання заробітком, пенсією, стипендією, іншими доходами
особи, цивільна дієздатність якої обмежена, здійснюються:
А) особою, цивільна дієздатність якої обмежена;
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Б) піклувальником;
В) органом опіки та піклування;
Г) усі вище перераховані вірні.
21. Форма політичного режиму – це порядок:
А) утворення і організації вищих органів влади в державі;
Б) поділу території держави на певні складові частини і співвідношення влади
між ними і державою в цілому;
В) здійснення державної влади у певні способи певними, методами і засобами;
Г) усі вище перераховані вірні.
22. За формою державного правління держави поділяються на:
А) монархії та республіки;
Б) тоталітарні та демократичні;
В) парламентські та президентські;
Г) усі вище перераховані вірні.
23. Членами політичних партій можуть бути:
А) громадяни України, іноземці, особи без громадянства;
Б) громадяни України, іноземці;
В) лише громадяни України;
Г) усі вище перераховані вірні.
24. У разі неможливості усунення прямого підпорядкування близьких осіб,
то:
А) особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню;
Б) близькі особи підлягають звільненню із займаних посад;
В) особа, яка займає керівнику посаду, підлягає звільненню;
Г) усі вище перераховані вірні.
25. Недієздатна фізична особа:
А) не має права вчиняти будь-якого правочину;
Б) має право вчиняти дрібні побутові правочини самостійно;
В) має право вчиняти дрібні правочини за письмовою згодою опікуна;
Г) усі вище перераховані вірні.

Голова фахової атестаційної комісії

___________
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ВСТУПНИКА
Додаткове фахове вступне випробування проводиться у строки та згідно з
Правилами прийому до Університету державної фіскальної служби України в
2018 році.
Форма проведення – тестова.
Кількість тестових завдань в екзаменаційному білеті – 25.
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 чотири 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 за 4-х
бальною й 2-х бальною шкалою здійснюється у такому порядку.
Кількість
вірно
виконаних
тестових
завдань

Еквівалент
оцінки за
4-х бальною шкалою

20-25
15-19
10-14
5-9
4-5
0-3

(90-100 балів) відмінно
(70-89 балів) добре

Еквівалент
оцінки за
2-х бальною
шкалою

Склав

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

Не склав

Перевірка робіт екзаменаторами здійснюється ручкою з чорнилом
червоного кольору з обов’язковим зазначенням: правильної відповіді «+»,
неправильної «–».
Відмінно (90-100 балів) – вступник отримує за глибоке і повне
опанування змісту винесеного на екзамен начального матеріалу, в якому
вступник легко орієнтується, відмінне знання нормативної бази.
Добре (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 (50-69 балів) – вступник отримує за знання та розуміння
основних положень навчального матеріалу. Вступник володіє змістом лише
кодифікованих законодавчих актів.
Незадовільно (0-49 балів) – вступник має безсистемні знання, або
демонструє повне незнання і нерозуміння навчального матеріалу, змісту
нормативної бази або відмовився від здачі роботи.
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