ВСТУП
Вступне випробування з дисципліни “Теорії держави і права” проводиться
в Київському національному університеті технологій та дизайну на факультеті
підприємництва та права на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» з галузі
знань 08 “Право”, спеціальності 081 “Право”, спеціалізація – господарськоправова діяльність.
Метою вступного випробування є перевірка фахових знань та вмінь
щодо: а) теоретичного підґрунтя правосвідомості, правового світогляду та
правового мислення; б) перевірки навичок абітурієнта правильно давати правову
оцінку соціально значущим фактам, політичним подіям та процесам, грамотно
формулювати

власні

переконання

щодо

проявів

правового

нігілізму,

використовувати свій світоглядний потенціал для прийняття юридично значущих
рішень.
Вимоги до здібностей і рівня підготовки абітурієнтів. Для успішного
засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом факультету ПП КНУТД
по підготовці фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» абітурієнти повинні мати
початковий (молодшого бакалавра) рівень вищої освіти за спеціальністю 081
“Право” та володіти здібностями засвоєння знань, умінь і навичок в галузі
юридичних наук і професійної підготовки. Обов’язковою умовою є володіння
українською мовою як державною.
Фахове

вступне

випробування

–

це

комплексне

кваліфікаційне

випробування, мета якого полягає у перевірці знань та практичних навичок
студентів з дисциплін, що відносяться до циклу фундаментальних та професійноорієнтованих. Під час підготовки до іспиту студентам рекомендується повторити
матеріал прослуханих лекцій або ознайомитись з матеріалами, які наведені у
списку рекомендованої літератури. Нижче приводяться основні питання, що
складають зміст екзаменаційних білетів і повинні бути вивченні студентами. Для
вивчення питань наведена література. Обов’язковим є ознайомлення з одним із
джерел для кожного питання. Разом з тим рекомендується ознайомитись з

декількома джерелами, щоб створити уявлення про різні варіанти змісту
питання.
Орієнтовний перелік питань, що виносяться на фахове вступне
випробування:
1.

Поняття предмету та методології теорії держави та права.

2.

Функції науки теорії держави та права.

3.

Система юридичних наук і місце в них теорії держави та права.

4.

Значення вивчення ТДП для підготовки юристів.

5.

Поняття та ознаки права.

6.

Поняття та ознаки держави.

7.

Право і держава: аспекти співвідношення.

8.

Загальна характеристика Конституції України 1996 р.

9.

Причини та теорії походження держави.

10. Поняття та структура суб'єктивного права.
11. Політична система суспільства: поняття, основні функції та елементи.
12. Місце і роль держави в політичній системі України.
13. Поняття та класифікація функцій держави.
14. Внутрішні функції держави: поняття і зміст.
15. Зовнішні функції держави: поняття та зміст.
16. Форми і методи здійснення функцій держави.
17. Роль правоохоронних органів України в здійсненні державних функцій.
18. Поняття та елементи форми держави.
19. Поняття та види форми правління.
20. Поняття та види форми державного устрою.
21. Поняття та види державно-правового режиму.
22. Особливості елементів форм Української держави.
23. Механізм держави як система державних організацій.
24. Поняття та структура державного апарату України.
25. Принципи організації та функціонування апарату держави.
26. Поняття та ознаки органів держави.
27. Види органів держави.

28. Правоохоронні органи в механізмі держави.
29. Поняття та ознаки правової держави.
30. Доктрина держави загального благоденства та технократії.
31. Основні положення теорії плюралістичної демократії.
32. Теорія еліт та елітарної демократії.
33. Поняття та види державної дисципліни.
34. Класифікація конституційних прав громадян України.
35. Поняття предмету та методу правового регулювання.
36. Поняття права та його соціальна цінність.
37. Принципи права та їх характеристика.
38. Поняття та види функцій права.
39. Характеристика спеціально-юридичних функцій права.
40. Поняття системи права.
41. Основні елементи системи права і їх характеристика.
42. Поняття і зміст системи законодавства.
43. Місце та роль Основного Закону в системі законодавства.
44. Поняття і види систематизації нормативно-правових актів.
45. Поняття і види соціальних норм, їх основні властивості.
46. Види норм права.
47. Структура норм права.
48. Норма права і стаття нормативно-правового акту.
49. Співвідношення і взаємодія норм права з іншими соціальними нормами.
50. Суб’єкти та види правотворчості.
51. Принципи правотворчості.
52. Стадії правотворчості.
53. Поняття і види форм /джерел/ права.
54. Нормативно-правовий акт як основна форма /джерело/ права України.
55. Види нормативно-правових актів.
56. Закон та його види.
57. Види правових актів.
58. Дія нормативно-правових актів у просторі та по колу осіб.
59. Дія нормативно-правових актів у часі.
60. Поняття та форми реалізації норм права.

61. Реалізація норм права у сфері професійної діяльності юристів.
62. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації.
63. Стадії застосування норм права.
64. Способи тлумачення норм права.
65. Поняття і види тлумачення норм права.
66. Офіційне та неофіційне тлумачення норм права.
67. Тлумачення норм права за обсягом.
68. Прогалини в законодавстві і шляхи їх усунення.
69. Тлумачення норм права, що здійснюється юристами-практиками.
70. Акти застосування норм права.
71. Вимоги правильного застосування норм права.
72. Поняття і основні ознаки правовідносин.
73. Види правовідносин і критерії їх класифікації.
74. Склад правовідносин.
75. Зміст правовідносин.
76. Поняття і види об’єктів правовідносин.
77. Поняття та види суб’єктів права.
78. Поняття та класифікація юридичних фактів.
79. Види правової поведінки.
80. Правова поведінка: поняття та ознаки.
81. Поняття та ознаки правомірної поведінки.
82. Види правомірної поведінки.
83. Правопорушення: поняття, ознаки та види.
84. Склад правопорушень.
85. Поняття та ознаки юридичної відповідальності.
86. Підстави притягнення та звільнення від юридичної відповідальності.
87. Види юридичної відповідальності.
88. Гарантії законності.
89. Поняття та принципи законності.
90. Поняття та співвідношення суспільного порядку і правопорядку.
91. Поняття і структура правосвідомості.
92. Правова культура: поняття і структура.
93. Правове регулювання як різновид правового впливу на суспільні відносини.

94. Стадії процесу правового регулювання.
95. Поняття механізму правового регулювання та його структура.
96. Поняття та елементи правового статусу особи.
97. Поняття правової системи та характеристика її структурних елементів.
98. Романо-німецька правова сім’я.
99. Англо-американська правова сім’я.
100. Сім’я мусульманського права.
Критерії оцінювання відповідей
Екзаменаційні завдання з фахового вступного випробування для осіб, які
вступають для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 08 «Право»,
спеціальності 081 «Право», спеціалізація – господарсько-правова діяльність за
скороченим терміном навчання, включають в себе 4 завдання. При визначенні
підсумкової оцінки члени Комісії повинні керуватись критеріями, що
відповідають Європейській кредитно-трансферній системі (ЄКТС).
Повнота і правильність відповіді на кожне питання оцінюється членами
екзаменаційної комісії з розрахунку 25 балів. Потім за загальною сумою балів
визначається оцінка. Мінімальна кількість балів при якій екзаменаційне завдання
отримує позитивну оцінку, дорівнює 60 балам, максимальна – 100 балів.
Оцінки «відмінно» (A, 90-100 балів) заслуговує абітурієнт, що виявив
всебічні, систематичні й глибокі знання навчального матеріалу, передбаченого
програмою, здатний синтезувати знання окремих розділів та дисциплін для
самостійного розв’язання практичних задач зі спеціальності та припускається у
відповідях незначних неточностей.
Оцінки «дуже добре» (B, 82-89 балів) та «добре» (С, 75-81 балів)
заслуговує абітурієнт, що виявив повні знання навчального матеріалу,
передбаченого програмою, показав систематичний характер знань, але у
відповідях допускається значних неточностей.
Оцінки «задовільно» (D, 67-74 балів) та «достатньо» (E, 60-66 балів)
заслуговує абітурієнт, що виявив достатні знання навчального матеріалу,
передбаченого програмою та необхідного для роботи за фахом, але допустився

помилок у відповідях на запитання. Вступник виправляє похибки за допомогою
додаткових запитань.
Оцінки «незадовільно» (FX, 35-59 балів, F, 1-34 бали) заслуговує
абітурієнт, що не виконав завдання, виявив вади в знаннях основного матеріалу,
дав відповідь що не відповідає суті завдання або допустився принципових
помилок в елементарних питаннях при його виконанні.
90-100 – відмінно
Разом 100 балів

A

75-89 – добре

BC

60-74 – задовільно

DE

35-59 – незадовільно

FX

1-34 – незадовільно

F
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1.

Дайте визначення поняття права та перерахуйте основні ознаки
зазначеного поняття.

2.

Охарактеризуйте поняття правової держави та її ознаки.

3.

Перерахуйте види нормативно-правових актів та надайте їх коротку

характеристику.
4.

Вкажіть види правової поведінки.
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