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ПРОГРАМА 
 

ФА ХОВОГО  ВСТУПН ОГО  ВИПРОБУВ АННЯ  

ДЛЯ ВСТУПН ИКІВ ,  ЯКІ З ДОБУЛИ Р АНІ ШЕ СТУП І НЬ Б АКАЛАВР А ,  МАГІ СТ РА ,  ОСВІТН ЬО -

КВАЛІФІКАЦІЙНИ Й РІВЕ НЬ СПЕЦ ІАЛІ СТА ДЛ Я З ДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАК А ЛАВРА ЗА ІНШОЮ 

СПЕЦІАЛ ЬНІ СТЮ  

(  У  ФОРМІ ТЕСТУВА ННН Я )  

 
Для вступників на спеціальність 081 «Право», освітня програма «Право» 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

1. Вступники, які здобули раніше ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та 

вступають для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на другий (третій) курс з нормативним строком 

навчання в межах ліцензованого обсягу на спеціальність 081 «Право», освітню програму «Право», складають фахове 

вступне випробування (у формі тестування) з «Теорії держави і права». 

При складанні вступного фахового іспиту з «Теорії держави і права» вступник повинен:  

знати: 

1) на понятійному рівні: систему вихідних для юридичної науки категорій; 

2) на фундаментальному рівні: основні концепції та теорії, предметом дослідження яких є  найбільш загальні 

закономірності виникнення, розвитку та функціонування правових і державних явищ і процесів; 

3) на практично-творчому рівні: види юридичної діяльності, особливості та стадії здійснення, правові процедури 

захисту прав і свобод людини 

вміти: 

1) на репродуктивному рівні: відтворювати зміст загальнотеоретичних категорій та основних положень концепцій і 

теорій, предметом дослідження яких є найбільш загальні закономірності виникнення, розвитку та функціонування 

правових і державних явищ і процесів; 

2) на алгоритмічному рівні: тлумачити та застосовувати положення чинного законодавства; 

3) на евристичному рівні: знаходити шляхи для розв’язання нетипових, нестандартних завдань, які виникають у 

процесі правороз’яснювальної та правозастосовної діяльності; 

4) на творчому рівні: здійснювати юридичну кваліфікацію правової поведінки суб’єктів та обґрунтовувати законність 

і доцільність правових рішень, що приймаються. 

 

КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ  ЗНАНЬ   

Вступне фахове випробування (у формі тестування) оцінюється за 200-бальною шкалою.  

Тест складається із 24 питань з варіантами відповідей з дисципліни «Теорія держави і права». (12 питань 

«Держава» та 12 питань «Теорія») 

На виконання тесту відведено одну астрономічну годину (90 хвилин) 

Мінімальна кількість балів для подальшої участі в конкурсному відборі повинна складати 100 балів.  

Відсутність відповіді або неправильна відповідь оцінюється в 0 балів. 

Рейтингова оцінка здійснюється відповідно до таблиці: 

 

  
№ питання К-ть балів № питання К-ть  

балів 

І. «ДЕРЖАВА» ІІ. «ТЕОРІЯ» 

1 10 1 10 

2 10 2 2 

3 10 3 10 

4 10 4 2 

5 10 5 10 

6 10 6 2 

7 2 7 10 

8 10 8 10 

9 10 9 10 

10 10 10 10 

11 10 11 10 

12 2 12 10 
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ЗМІСТ  

«ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» 

 

 

Тема 1. Теорія держави та права як наука 

1. Наука як пізнавальна діяльність 

2. Поняття та класифікація науки 

3. Теорія держави та права як наука, її місце і роль в системі суспільних та юридичних наук 

4. Об'єкт та предмет як визначальні характеристики теорії держави і права 

5. Структура та функціональне призначення теорії держави і права 

Тема 2. Методологія теорії держави і права 

1. Загальне поняття методології теорії держави і права. 

2. Методи теорії держави і права: поняття, класифікація та характеристика основних видів.  

3. Принципи наукового пізнання держави і права. 

Тема 3. Походження, сутність та типологія держави 

1. Теорії походження держави  

2. Становлення держави 

3. Поняття держави 

4. Типологія держави 

Тема 4. Функції та механізм держави 

1. Поняття та ознаки функцій держави  

2. Форми та методи здійснення функцій держави 

3.  Поняття, ознаки та структура механізму держави, його роль в реалізації державних функцій  

4. Державний орган: поняття, ознаки та класифікація  

Тема 5. Форма держави 

1. Поняття та структурні елементи форми держави 

2. Поняття, ознаки та види форми державного правління  

3. Поняття, ознаки та  види форми державного устрою  

4. Поняття, ознаки та види державно-правового (політичного) режиму 

Тема 6. Держава і політична система суспільства 

1. Поняття політичної системи  

2. Структура і функції політичної системи 

3. Держава як елемент політичної системи суспільства  

4. Держава і політичні партії 

5. Держава і громадські організації 

Тема 7. Правова держава та громадянське суспільство. 

1. Становлення ідей правової держави 

2. Основні ознаки правової держави  

3. Правова держава — держава громадянського суспільства  

4. Конституційне закріплення принципів правової держави  

5. Тенденції розвитку правової держави в Україні  

Тема 8. Основні сучасні концепції держави 

1. Причини різноманіття концепцій держави 

2. Зміст основних сучасних концепцій держави 

Тема 9. Поняття, сутність та принципи права 

1. Загальна характеристика різноманітних концепцій виникнення права 

2. Поняття та ознаки права 

3. Поняття та класифікація принципів права  

4. Поняття та класифікація функцій права  

5. Структура права 

Тема 10. Право в системі соціальних норм 

1. Поняття, ознаки та види соціальних норм  

2. Поняття та ознаки норм права, їх місце у системі соціальних  норм   

3. Класифікація норм права 

4. Структура норми права  

Тема 11. Норми права 

1. Поняття норми права 

2. Поняття та різновиди класичних норм права 

3. Поняття та різновиди спеціалізованих норм права  

4. Поняття структури норми права 

5. Структура регулятивної норми права 

6. Структура охоронної норми права 

7. Поняття та різновиди структурних елементів норми права (гіпотези, диспозиції та санкції) 

8. Способи викладання норм права в статтях нормативно – правового акта (прямий, відсильний, банкетний)  

Тема 12. Правоутворення 



 3 

1. Поняття та ознаки правоутворення та правотворчості  

2. Види правотворчості  

3. Принципи правотворчості: поняття та класифікація 

4. Поняття та стадії правотворчого процесу 

Тема 13. Джерела (форми) права 

1. Поняття та види джерел (форм) права 

2. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки та види 

Тема 14. Система права та система законодавства 

1. Співвідношення системи права та правової системи  

2. Поняття, ознаки та структура системи права 

3. Предмет і метод  правового регулювання 

4. Поняття, ознаки та структура  системи законодавства 

Тема 15. Систематизація законодавства 

1. Сутність та призначення систематизації законодавства 

2. Облік нормативних актів та його форми 

3. Кодифікація, як головна форма систематизації нормативно-правових актів 

4. Інкорпорація як форма систематизації нормативно-правових актів 

5. Консолідація як форма систематизації нормативно-правових актів 

6. систематизація  

Тема 16. Правові відносини 

1. Поняття та ознаки правових відносин 

2. Поняття та види суб`єктів правових відносин.  

3. Поняття та види об`єктів правових відносин.  

4. Зміст правових відносин 

Тема 17. Теоретичні основи правового статусу  

1. Поняття та загальна характеристика структурних елементів правового статусу.  

2. Поняття прав і свобод людини і громадянина, їх загальна характеристика 

3. Види прав, свобод і обовязків людини і громадянина та їх закріплення в Конституції України 1996 року. 

4. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в демократичній, правовій державі: поняття та класифікація 

Тема 18. Реалізація норм права 

1. Поняття реалізації норм права 

2. Процес та рівні реалізації норм права 

3. Дотримання норм права як безпосередня форма реалізації забороняючих норм 

4. Виконання норм права як форми реалізації зобов’язуючих юридичних норм 

5. Використання норм права як форма реалізації суб’єктивного права 

6. Застосування норм права як опосередкована форма їх реалізації 

Тема 19. Застосування норм права 

1. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації  

2. Стадії застосування норм права 

3. Акти застосування норм права: поняття та класифікація 

4. Застосування норм права за аналогією 

5. Вимоги до правильного застосування норм права 

Тема 20. Тлумачення норм права 

1. Поняття, мета та необхідність тлумачення норм права 

2. Способи тлумачення норм права 

3. Тлумачення норм права за суб’єктами  

4. Тлумачення норм права за обсягом їх правового змісту  

5. Акти тлумачення норм права: поняття та класифікація 

Тема 21. Правова поведінка 

1. Правова поведінка: поняття, ознаки та види 

2. Правомірна поведінка як основний вид правової поведінки 

3. Соціальна природа та види правопорушень 

4. Склад правопорушення: поняття та характеристика його елементів 

Тема 22. Юридична відповідальність 

1. Юридична відповідальність: поняття, ознаки та види 

2. Проспективна та ретроспективна юридична відповідальність 

3. Принципи юридичної відповідальності 

4. Підстави юридичної відповідальності 

5. Цілі та функції юридичної відповідальності 

Тема 23. Законність та правопорядок  

1. Законність як багатоаспектне суспільно-правове явище 

2. Принципи та функції законності  

3. Правопорядок як елемент суспільного порядку і як результат дотримання законності  

4. Гарантії законності та правопорядку: поняття та класифікація  

5. Поняття і види дисципліни 
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Тема 24. Правова свідомість 

1. Поняття, структура та функції правосвідомості 

2. Види правосвідомості 

3. Правосвідомість і право 

4. Поняття та види деформації правосвідомості 

5. Правовий нігілізм 

Тема 25. Правова культура та правове виховання 

1. Поняття правової культури. Види та типи правових культур 

2. Правова культура особистості 

3. Правова культура суспільства 

4. Правова субкультура і правова контркультура 

Тема 26. Правове регулювання 

1. Поняття і співвідношення правового впливу та правового регулювання 

2. Предмет та метод правового регулювання  

3. Стадії процесу правового регулювання  

4. Типи та межі правового регулювання 

5. Механізм правового регулювання: поняття та структурні елементи 

Тема 27. Правова система: сутність, структура, функції 

1. Поняття та ознаки правової системи  

2. Структура та функції правової системи 

3. Типологія правових систем сучасності: поняття та критерії класифікації 

4. Загальна характеристика правових систем сучасності 

Тема 28. Сучасна типологія правових систем 

1. Поняття, ознаки та види правових систем 

2. Романо-германська правова сім`я 

3. Англосаксонська правова сім`я (система загального права) 

4. Мусульманське право 

5. Індійське право 

6. Індуське право 

7. Соціалістичне право 

8. Змішані правові системи 

9. Сім’я традиційного чи звичаєво-общинного права 

10. Правові системи Німеччини і Франції 

11. Правові системи Австралії і Канади 

12. Правові системи Ірландії та Нової Зеландії 

Тема 29. Юридична практика 

1. Поняття юридичної практики 

2. Структура та види юридичної практики 

3. Функції юридичної практики 

4. Шляхи вдосконалення юридичної практики 

Тема 30. Юридичний процес 

1. Поняття і зміст юридичного процесу 

2. Види і принципи юридичного процесу 

3. Стадії юридичного процесу 

4. Юридична техніка 
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ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ  

З «ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» 

1. Предмет та функції теорії держави і права. 

2. Плюралізм підходів до праворозуміння. 

3. Поняття та форми систематизації нормативно-правових актів. 

4. Методи пізнання держави і права. 

5. Поняття та сутність права. 

6. Поняття та види правових відносин. 

7. Місце та роль теорії держави і права в системі суспільних наук. 

8. Система гарантій законності. 

9. Склад (елементи) правових відносин. 

10. Місце та роль теорії держави і права в системі юридичних наук. 

11. Поняття і співвідношення матеріального й процесуального права. 

12. Суб’єкти правових відносин. Поняття та структура правосуб’єктності. 

13. Наукові концепції походження держави. 

14. Принципи права: поняття, різновиди та роль у правовому регулюванні. 

15. Фізичні особи як суб’єкти правових відносин. 

16. Організація суспільної влади і соціальні норми первісного суспільства. 

17. Цінність права в суспільному житті. 

18. Зміст правових відносин (фактичний, юридичний). 

19. Загальні закономірності й різноманітність форм виникнення держави і права. 

20. Поняття та види соціальних норм. 

21. Поняття та зміст суб’єктивного права. 

22. Ознаки держави і права, що відрізняють їх від влади та норм первісного суспільства. 

23. Норми права в системі соціальних норм. 

24. Поняття та види об’єктів правових відносин. 

25. Поняття і сутність держави. 

26. Правове регулювання: поняття, предмет, способи та основні стадії. 

27. Поняття та види юридичних фактів. 

28. Завдання та функції держави. 

29. Поняття та основні елементи механізму правового регулювання. 

30. Поняття та форми безпосередньої реалізації норм права. 

31. Типологія держав: підстави, різні підходи.  

32. Поняття та види норм права. 

33. Поняття застосування норм права. 

34. Поняття і структура форми держави. 

35. Професійна правосвідомість юриста. 

36. Процес застосування норм права. 

37. Форма державного правління та її різновиди. 

38. Структура норми права та характеристика її складових елементів. 

39. Акт застосування норм права: поняття та його різновиди. Співвідношення з нормативно-правовим актом. 

40. Форма державно-територіального устрою та її різновиди. 

41. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта. 

42. Застосування норм права за аналогією. 

43. Державно-правовий (політичний) режим та його різновиди. 

44. Норми матеріального і процесуального права. 

45. Вимоги до правильного застосування норм права. 

46. Поняття та елементи політичної системи суспільства. 

47. Поняття та етапи процесу правоутворення. 

48. Поняття та необхідність тлумачення нормативно-правових актів. 

49. Місце держави в політичній системі суспільства. 

50. Правотворчість: поняття, принципи, функції та види. 

51. Види тлумачення нормативно-правових актів. 

52. Самоврядування народу: поняття, принципи та форми здійснення. 

53. Основні стадії правотворчого процесу. 

54. Способи тлумачення нормативно-правових актів. 

55. Основні форми демократії в Україні. 

56. Поняття й різновиди форм (джерел) права. 

57. Поняття та види правомірної поведінки. 

58. Поняття та елементи державної влади її співвідношення з політичною владою. 

59. Поняття та види нормативно-правових актів. 

60. Поняття та види правопорушень. 

61. Правові форми та методи здійснення державної влади. 
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62. Співвідношення нормативно-правового акта з актом застосування та актом тлумачення норм права. 

63. Склад правопорушення: поняття та характеристика його елементів. 

64. Поняття та структура механізму держави. 

65. Релігійно-традиційна правова сім’я та її особливості. 

66. Поняття та види юридичної відповідальності. 

67. Принцип розподілу державної влади та його реалізація в Україні. 

68. Поняття та види підзаконних нормативно-правових актів. 

69. Принципи та підстави юридичної відповідальності. 

70. Поняття та принципи діяльності державного апарату. 

71. Чинність нормативно-правових актів у часі. Зворотна сила закону. 

72. Цілі та функції юридичної відповідальності. 

73. Поняття та види органів держави. 

74. Чинність нормативно-правових актів у просторі. Екстериторіальність. 

75. Поняття та основні принципи законності. 

76. Поняття правової держави та її характерні риси. 

77. Чинність нормативно-правових актів за колом осіб. 

78. Правосвідомість: поняття, структура та види. 

79. Співвідношення понять «форма державного устрою» і «міждержавні об’єднання». 

80. Правові презумпції, правові преюдиції, правові фікції та правові аксіоми. 

81. Поняття та види деформації правосвідомості 

82. Особливості форми держави України. 

83. Система права: поняття та характеристика її елементів Співвідношення системи права з правовою системою. 

84. Правова культура та правове виховання. 

85. Характеристика федеративної держави та її порівняння з конфедерацією. 

86. Спеціалізовані (некласичні) норми права. 

87. Правова система: поняття, структура, види. Співвідношення з системою права. 

88. Поняття громадянського суспільства. Співвідношення громадянського суспільства і правової держави. 

89. Система законодавства: поняття та структура. 

90. Романо-германська правова сім’я та її особливості. 

91. Основні сучасні концепції держави. 

92. Поняття та види юридичних колізій. Способи їх усунення і подолання. 

93. Англосаксонська правова сім’я та її особливості. 

94. Суверенітет держави: поняття, ознаки, види. 

95. Поняття та види юридичних колізій. Способи їх усунення і подолання. 

96. Юридична практика: поняття, структура, види. 

97. Форми та методи здійснення функцій держави. 

98. Фундаментальні, спеціальні і комплексні галузі права. 

99. Юридична процес: поняття, види, стадії. 
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