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Характеристика завдання 

Випробування складається у письмовій формі. 

Час виконання завдання 1,5 год. 

В екзаменаційних роботах не допускаються будь-які умовні позначки, що б ро-

зкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для 

цього місцях. Не допускається робити будь які помітки на екзаменаційних білетах. 

Чернетки екзаменаційних робіт не перевіряються. 

Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись елект-

ронними приладами (зокрема калькуляторами, мобільними телефонами та інш.), пі-

дручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами. 

 

Програма випробування 
Програма випробування розроблена на базі програм навчальних дисциплін для 

вищих навчальних закладів рекомендованих Міністерством освіти і науки України.  

 

 

Програма курсу 

№ п/п Питання до вступного фахового випробування «Основи права» 

1.  Суспільство: поняття та структура 

2.  Поняття та види влади 

3.  Виникнення держави і права 

4.  Основні теорії виникнення держави і права 

5.  Поняття та ознаки держави 

6.  Історичні типи держави 

7.  Механізм держави 

8.  Поняття та види функцій держави 

9.  Основні форми здійснення функцій держави 

10.  Класифікація держав в залежності від їх форми 

11.  Форми правління сучасних держав 

12.  Форми державного устрою 

13.  Форми державного режиму 

14.  Держави, що існували на території сучасної України 

15.  Цивільне суспільство й держава 

16.  Поняття та основні ознаки правової держави 

17.  Історія ідеї правової держави 

18.  Права людини в історії цивілізації 

19.  Поняття, ознаки та види соціальних норм 

20.  Взаємозв’язок соціальних норм 

21.  Поняття та ознаки права 

22.  Право - особливий вид соціальних норм 

23.  Єдність та розбіжності права та моралі 

24.  Об’єктивне та суб’єктивне право 

25.  Функції права 

26.  Джерела (форми) права: поняття та види 

27.  Закони та підзаконні акти 

28.  Система законодавства: поняття та структура 



29.  Загальна характеристика основних галузей права України 

30.  Систематизація нормативно-правових актів, її цілі та види 

31.  Структура норми права 

32.  Правовідносини: поняття, основні ознаки та види 

33.  Структура правовідносин 

34.  Суб’єкти права: поняття та види 

35.  Поняття, ознаки та види правомірної поведінки 

36.  Поняття, ознаки та види правопорушень 

37.  Декларація про державний суверенітет України і Акт проголошення неза-

лежності України  

38.  Конституція України - Основний закон держави і суспільства 

39.  Конституційний стрій України, його принципи 

40.  Територіальний устрій України 

41.  Єдність та розбіжність понять «людина», «особа», «громадянин» 

42.  Права людини та громадянина в Україні 

43.  Загальна характеристика громадянського права України 

44.  Громадсько-правові відносини 

45.  Фізична особа як суб’єкт громадянського права 

46.  Об’єкти громадянських прав 

47.  Поняття, види обов’язків, підстави їх виникнення та зупинення  

48.  Поняття та ознаки правопорушення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії 

бальної оцінки знань абітурієнтів 

При вступі на спеціальність «Інтелектуальна власність»  

 

Перше, друге і третє завдання відкритої форми (основи права) оцінюються 

від 0 до 33 балів виходячи з наступних критеріїв: 

- При відповіді на питання абітурієнт проявляє знання термінів, логічно і 

послідовно викладає матеріал – 15-33 балів; 

- Відповідаючи на питання абітурієнт проявляє знання основної частини 

теоретичного матеріалу, але робить окремі помилки при його викладенні (в змісті теорії, 

окремих термінів) – 8-14 балів; 

- Відповідаючи на питання абітурієнт робить багато помилок у викладені ба-

зового матеріалу, визначені термінів – 1-7 балів; 

- Відповідь відсутня – 0 балів. 

 

До набраної суми балів додається 100 (для переводу у шкалу від 100 до 200 балів). 

Робота оцінюється в інтервалі від 100 до 200 балів. 

Робота, яка оцінена нижче 124 балів вважається виконаною незадовільно. 

Якщо сумарна кількість балів, отримана абітурієнтом становить від 100 до 124 або 

від 176 до 200, робота підлягає повторній перевірці. 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії_______________М.І.Лазарев 

 

 


