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ВСТУП:
Метою програми Додаткового вступного випробування для вступу на навчання за освітнім
рівнем бакалавра спеціальності 081 «Право» (надалі – Додаткове вступне випробування) є
викладення основних вимог щодо проведення Додаткового вступного випробування в
Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського”, надання вступникам вичерпної інформації стосовно обсягу навчального матеріалу, що
виноситься на Додаткове вступне випробування, критеріїв його оцінювання та процедури
проведення.
Метою Додаткового вступного випробування є з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних
вступникам для опанування ними освітнього рівня бакалавра спеціальності 081 «Право».
Завданнями Додаткового вступного випробування є: оцінювання теоретичної підготовки
та виявлення базового рівня знань з основних дисциплін освітньої програми за бакалаврським РВО
спеціальності 081 «Право» вступників, які вступають на базі ОКР «молодший спеціаліст» з інших
спеціальностей, крім 5.03040101 «Правознавство», 5.03040102 «Правоохоронна діяльність»;
виявлення рівня їх аналітичних здібностей, вміння узагальнювати теоретичну інформацію;
оцінювання спроможності вступників до послідовного, логічного та аргументованого викладення
навчального матеріалу та власних думок; визначення здатності застосовувати набуті знання в
практичній діяльності.
Дана Програма складається зі Вступу, Основного викладу, в якому викладено повний перелік
навчального матеріалу, що виноситься на Додаткове вступне випробування, рекомендованої
літератури та Прикінцевих положень, в яких, зокрема, описано критерії оцінювання відповідей
вступників та наведено приклад типового екзаменаційного завдання.
Додаткове вступне випробування включає в себе розділи з наступних дисциплін:
1)
“Теорія держави і права”;
2)
“Конституційне право”;
3)
“Адміністративне право”;
4)
“Кримінальне право”;
5)
“Цивільне право”;
Додаткове вступне випробування проводиться в письмовій формі за екзаменаційними
завданнями.
Кожне екзаменаційне завдання містить 100 тестових питань: по 20 питань з кожної
дисципліни, що включена до цієї програми.
Загальна тривалість часу, відведеного вступникам для відповіді на всі питання
екзаменаційного завдання, складає 100 хвилин.
Додаткове вступне випробування складають лише ті вступники на спеціальність 081
«Право», які вступають на базі ОКР «молодший спеціаліст» з інших спеціальностей, крім
5.03040101 «Правознавство», 5.03040102 «Правоохоронна діяльність».
ОСНОВНИЙ ВИКЛАД:
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ
НА ДОДАТКОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
Дисципліна “Теорія держави і права”:
Основні та загальні закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави і права.
Наукові погляди щодо розуміння держави. Основні ознаки держави. Влада і норми поведінки в
умовах первіснообщинного ладу. Характерні риси публічної влади та соціальних норм первісного
суспільства. Відмінність держави і права від родової організації первісного суспільства.
Аналіз теорій виникнення держави, причини їх багатоманітності. Договірна теорія. Теорія
насильства. Патріархальна теорія. Психологічна теорія. Теологічна теорія. Соціально-економічна або
класова теорія. Теорія еліт. Органічна теорія. Космічна теорія виникнення держави.
Поняття та сутність влади. Поняття соціальної (публічної) влади.
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Елементи політичної системи суспільства. Політичні відносини. Політичні суб’єкти
(інститути, організації). Загальна характеристика та ознаки політичної влади. Співвідношення
політичної та державної влади.
Об’єднання громадян у політичній системі суспільства: поняття, види та засади їхньої
діяльності. Поняття громадської організації та її види. Загальна характеристика політичних партій,
види та функції політичних партій.
Поняття форми держави та її структурні елементи. Республіка та монархія як форми
правління: їхня сутність та сучасні різновиди. Республіканська форма правління та її види. Загальна
характеристика президентської, парламентської та змішаної республіки. Основні ознаки монархії як
форми правління. Необмежені монархії (абсолютні, деспотичні). Обмежені (конституційні) монархії
(дуалістичні, парламентські).
Унітарна держава та її характерні риси. Федеративний державний устрій, його види та ознаки.
Форми міждержавних утворень (імперія, конфедерація, співдружність, співтовариство, регіональні,
економічні, політичні, військові та інші союзи) їхня відмінність від унітарної та федеративної
держави.
Поняття державно-правового (політичного) режиму та його види. Характеристика
демократичного та антидемократичного режимів, їхні характерні риси.
Поняття функцій держави. Властивості характеру здійснення функцій держави, форми
здійснення функцій держави. Зміст функцій держави. Види функцій держави: внутрішні, зовнішні,
постійні, тимчасові, економічні, політичні, гуманітарні.
Основні ознаки механізму держави. Основні напрямки удосконалення державного механізму в
Україні.
Апарат держави. Принцип організації і діяльності апарату сучасної демократичної держави.
Органи держави, їх ознаки та характеристика. Поняття посадової особи.
Система державних органів України. Глава держави. Органи законодавчої, виконавчої та
судової влади. Контрольно-наглядові органи. Механізм держави та місцеве самоврядування.
Система «стримувань і противаг» органів законодавчої, виконавчої та судової влади. Суб’єкти
системи «стримувань та противаг» за Конституцією України. Поняття місцевого самоврядування.
Організаційні форми місцевого самоврядування.
Поняття і ознаки демократії. Функції і принципи демократії. Форми і інститути демократії.
Референдуми. Демократія як загальнолюдська цінність.
Ознаки основних прав людини. Зміст і обсяг основних прав людини. Міжнародні стандарти в
галузі прав людини. Система основних прав і свобод людини і громадянина. Особисті (громадянські)
права – політичні, економічні, соціальні, культурні, економічні. Система обов’язків людини і
громадянина. Система гарантій прав, свобод і обов’язків людини і громадянина в демократичній
державі.
Передумови виникнення права. Ознаки, що відрізняють норми права від норм поведінки у
первісному суспільстві. Поняття і ознаки права. Принципи права. Функції права. Співвідношення
права і закону. Соціальна цінність права. Структура і форми права.
Загальні проблеми сучасного праворозуміння. Теорія природного права.
Поняття системи права і правової системи. Структурні елементи системи права: правова
норма, інститут права, галузь права. Предмет і метод правового регулювання як підстава поділу
права на інститути і галузі. Система права і система законодавства: співвідношення і взаємозв’язок.
Загальна характеристика галузей права: конституційного, адміністративного, кримінального,
цивільного, господарського, трудового, земельного, фінансового, екологічного, сімейного,
кримінального процесуального, цивільного процесуального, господарського процесуального,
адміністративного процесуального. Конституція України про міжнародне право та його пріоритет
над національним правом (законодавство). Матеріальне та процесуальне право. Публічне та приватне
право: загальне поняття та види. Систематизація нормативно-правових актів. Кодифікація.
Консолідація та інкорпорація нормативно-правових актів. Характерні риси кодифікації.
Поняття, види та основні ознаки соціальних норм. Соціальні норми як загальні правила
поведінки людей у суспільстві що зумовлені об’єктивними закономірностями і забезпечені
різноманітними засобами соціального впливу. Класифікація соціальних норм. Норми моралі. Звичаї і
традиції. Політичні норми. Норми громадських об’єднань (корпоративні норми). Технічні та
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естетичні норми. Релігійні норми. Норми права. Поняття та ознаки норм права. Місце норм права в
системі суспільних норм. Спільність та відмінність норм права від інших соціальних норм. Ознаки,
що відрізняють норми права від норм моралі. Структура норм права. Гіпотеза, диспозиція, санкція.
Співвідношення норм права за предметом правового регулювання. Норми конституційного,
цивільного, адміністративного, земельного, фінансового та інших галузей права. Норми права в
залежності від методу правового регулювання. Імперативні, диспозитивні, рекомендаційні,
заохочувальні.
Етапи правоутворення. Підготовка нормативно-правового акту. Стадії правотворчого процесу.
Правовий звичай. Правовий прецедент. Нормативний договір. Нормативно-правовий акт. Інші форми
права в Україні. Види нормативно-правових актів. Властивості нормативно-правових актів.
Конституція держави – основа правової системи. Чинність нормативно-правових актів.
Поняття та основні ознаки правових відносин. Правовідносини як вольові суспільні відносини
створені на основі норм права. Індивідуальний характер правовідносин. Основні види правовідносин.
Суб’єкти правовідносин. Правоздатність і дієздатність суб’єктів правовідносин. Правовідносини як
форма існування й реалізації прав і обов’язків. Обставини, з настанням яких виникають, змінюються
або припиняються правові відносини. Юридичні факти та їх класифікація. Юридичні дії та події.
Сутність, поняття, основні ознаки реалізації права. Основні форми безпосередньої реалізації
права. Засоби забезпечення належної реалізації права.
Застосування норм права як особлива форма його реалізації. Основні ознаки застосування
права. Механізм та основні стадії процесу застосування норм права. Загальні вимоги правильного
застосування правових норм. Аналогія закону і аналогія права. Юридичні колізії і способи їх
вирішення.
Поняття і необхідність тлумачення права. Сутність тлумачення – з’ясування, тлумачення,
роз’яснення. Засоби тлумачення норм права, поняття та основні риси. Граматичне (філологічне,
семантичне, лінгвістичне) тлумачення правових норм, логічне, історичне та наукове тлумачення
правових норм. Види тлумачення права за суб’єктами. Офіційне і неофіційне тлумачення та його
види. Автентичне, делеговане (легальне) та доктринальне, професійне тлумачення норм права. За
обсягом: буквальне, поширювальне та обмежувальне тлумачення. За сферою дії: нормативне,
казуальне (індивідуальне). Акти тлумачення права, їх види та юридична природа.
Поняття і основні ознаки правомірної поведінки. Види правомірної поведінки. Маргінальна та
конформістська поведінка, умови та причини їх усунення у сучасному суспільстві. Загальна
характеристика та ознаки правопорушення. Протиправність, суспільна небезпека, шкода, вина
(умисел, необережність). Елементи правопорушення. Суб’єкти, об’єкт, суб’єктивна сторона,
об’єктивна сторона правопорушення. Види правопорушень: злочини, проступки, їх види.
Поняття, ознаки, принципи і види юридичної відповідальності. Конституційна, цивільна,
дисциплінарна, адміністративна, кримінальна, матеріальна відповідальності. Обставини, що
виключають юридичну відповідальність. Підстави звільнення від юридичної відповідальності.
Необхідна оборона і крайня необхідність. Презумпція невинуватості як гарантія прав людини і
громадянина. Юридична відповідальність і державний примус.
Поняття законності. Сутність, основні ознаки та значимість законності. Загальність і
обов’язковість додержання і виконання закону. Законність як метод цивілізованого державного
управління. Принципи та вимоги законності. Гарантії законності, їх поняття і види. Контроль і
нагляд за дотриманням законів спеціальними органами. Своєчасний та справедливий розгляд скарг
громадян щодо порушення прав людини. Конституційні гарантії законності. Суспільний та правовий
порядок. Сутність правопорядку, його характерні риси. Структура, функції та принципи
правопорядку. Взаємозв’язок правопорядку і законності. Законність, правопорядок і дисципліна.
Поняття та основні риси правової свідомості. Структура правової свідомості, її елементи:
правова ідеологія, правова психологія, правова поведінка. Вплив правосвідомості на законотворчу та
правозастосовну діяльність. Правова культура: її сутність та основні риси, форми прояву в
суспільстві. Правова культура у законодавчій і правозастосовній діяльності.
Поняття, ознаки і функції правового виховання. Система і механізм правового виховання.
Правова вихованість. Правове загальне навчання. Правова культура. Правовий нігілізм, причини
його виникнення, форми, вплив на стан режиму законності, реалізацію та забезпечення прав і свобод
громадян.
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Характерні риси, особливості та природа категорії «правова система». Теоретичні проблеми
типології та класифікації правових систем. Джерела права як сутнісна характеристика типу правових
систем.
Дисципліна “Конституційне право”:
Поняття і предмет галузі конституційного права. Місце і роль конституційного права в системі
національного права України. Конституційно-правові норми та їх специфіка. Підстави класифікації
конституційно-правових норм. Поняття і специфіка конституційно-правових відносин. Суб'єкти
конституційно-правових відносин. Поняття і система джерел конституційного права України.
Відповідальність в конституційному праві. Предмет і система науки конституційного права. Джерела
науки конституційного права.
Поняття і предмет Конституції. Види конституцій. Основні положення теорії Конституції.
Риси та юридичні властивості Конституції. Охорона Конституції. Історія конституційного розвитку
України. Основні етапи новітньої конституційної реформи в Україні. Загальна характеристика
Конституції України 1996 року.
Поняття системи конституційного права України. Поняття інституту конституційного права
України. Основні інститути конституційного права України.
Поняття норм конституційного права України. Ознаки норм конституційного права України.
Класифікація норм конституційного права України.
Поняття джерел конституційного права України. Класифікація джерел конституційного права
України. Основні джерела конституційного права України.
Поняття Конституції України. Історія Конституції 1996 року. Структура і функції Конституції
України 1996 року.
Поняття конституційно-правових відносин. Суб’єкти та об’єкти конституційно-правових
відносин. Юридичні факти. Поняття, природа та риси конституційних прав, свобод та обов'язків
людини і громадянина. Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина.
Економічні і культурні права і свободи. Особисті права і свободи. Політичні права і свободи,
Конституційні гарантії захисту та практичного здійснення прав та свобод людини і громадянина.
Конституційні обов'язки людини і громадянина.
Поняття конституційного ладу та його співвідношення з державним ладом. Закріплення
загальних засад конституційного ладу в Конституції України. Засади конституційного ладу як
загальний конституційно-правовий інститут. Гуманістичні і демократичні засади конституційного
ладу України, Народний суверенітет і його співвідношення з національним і державним
суверенітетом. Конституційне закріплення принципу народного суверенітету та форми здійснення
народовладдя. Форма правління та форма державного устрою України згідно з Конституцією 1996
року. Україна – суверенна і незалежна держава. Україна – демократична, правова, соціальна держава.
Конституція 1996 року про основні функції і обов'язки Української держави. Політичні, економічні і
соціальні засади конституційного ладу України. Захист конституційного ладу України.
Громадянство України. Правове становище іноземців та осіб без громадянства. Правовий
статус біженців. Основи правового статусу людини і громадянина як загальний конституційноправовий інститут. Основні принципи правового статусу людини і громадянина та їх конституційне
закріплення. Громадянство України: поняття та ознаки. Принципи громадянства України.
Законодавче регулювання питань громадянства України. Визнання, набуття та припинення
громадянства України. Поняття правового статусу іноземців та осіб без громадянства. Правове
регулювання перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні.
Поняття форм безпосередньої демократії в Україні. Вибори в Україні. Референдуми в Україні.
Поняття виборів та їх соціальна функція. Види виборів. Виборче право і виборча система.
Особливість виборчої системи України, Конституційні принципи виборчого права України.
Виборчий процес в Україні: поняття і стадії, законодавче регулювання стадій виборчого процесу.
Поняття і соціальна функція референдуму. Види референдумів. Предмет референдуму. Призначення
та проведення референдумів. Відповідальність за порушення виборчих прав громадян. Організація і
проведення всеукраїнського референдуму. Правові наслідки всеукраїнського референдуму. Принцип
вільних виборів та можливість його обмеження.
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Поняття конституційно-правової відповідальності. Адміністративна відповідальність за
порушення конституційного законодавства. Кримінально-правова відповідальність за порушення
конституційного законодавства. Конституційно-правове регулювання питань організації і діяльності
органів державної влади. Поняття і ознаки органу державної влади.
Конституційна система органів державної влади України. Принципи організації і діяльності
державних органів України та їх закріплення в Конституції України.
Конституційно-правовий статус Верховної Ради України. Верховна Рада України – парламент
України. Поняття та ознаки парламенту. Види парламентів. Чисельний склад та структура Верховної
Ради України. Строки повноважень Верховної Ради України. Дострокове припинення – повноважень
Верховної Ради України. Компетенція Верховної Ради України. Акти Верховної Ради України.
Статус народного депутата України. Сесія Верховної Ради України. Розгляд питань на пленарних
засіданнях Верховної Ради України. Комітети і комісії Верховної Ради: склад, порядок формування,
функції та повноваження. Посадові особи Верховної Ради України. Поняття та стадії законодавчого
процесу. Особливості проходження конституційних законів. Прийняття законопроекту. Введення в
дію законів та інших актів Верховної Ради України. Спеціальні парламентські процедури.
Депутатські групи і фракції у Верховній Раді України. Уповноважений Верховної Ради України з
прав людини: функції та повноваження.
Порядок виборів Президента України. Функції і повноваження Президента України.
Дострокове припинення повноважень Президента України. Місце і роль Президента України в
механізмі державної влади. Порядок обрання Президента України. Компетенція Президента України.
Конституція України про підстави і порядок дострокового припинення повноважень Президента
України. Апарат Президента України. Акти Президента України. Конституційно-правові основи
взаємовідносин Президента України з Верховною Радою України.
Поняття органів виконавчої влади в Україні. Кабінет Міністрів України. Прем’єр-міністр
України. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в Україні. Місцеві органи
виконавчої влади. Кабінет міністрів України, інші органи виконавчої влади Конституційний статус
Кабінету Міністрів України. Склад і поряд формування Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр
України. Компетенція Кабінету Міністрів України. Акти Кабінету Міністрів України. Припинення
повноважень Кабінету Міністрів України. Система органів виконавчої влади. Центральні органи
виконавчої влади. Місцеві органи виконавчої влади: система, порядок формування, повноваження.
Судова влада. Конституційні принципи правосуддя. Система судових органів України.
Конституційний Суд України. Порядок формування Конституційного Суду України. Функції і
повноваження Конституційного Суду України. Конституційна юрисдикція. Процедура розгляду
справ Конституційним Судом. Конституційні основи організації і діяльності прокуратури.
Поняття територіального устрою України. Адміністративно-територіальний устрій України.
Автономна Республіка Крим. Поняття і конституційні засади територіального устрою України.
Територіальна автономія. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим. Система
адміністративно-територіального устрою України. Адміністративно-територіальна, національнотериторіальна і національно-державна автономія.
Поняття місцевого самоврядування. Система місцевого самоврядування. Функції місцевого
самоврядування. Органи місцевого самоврядування. Гарантії місцевого самоврядування. Сфера
компетенції місцевого самоврядування. Акти місцевого самоврядування. Поняття та елементи
системи місцевого самоврядування. Форми безпосереднього здійснення муніципальної влади
територіальною громадою. Особливості статусу районних та обласних рад як органів місцевого
самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.
Дисципліна “Адміністративне право”:
Адміністративне право як галузь права. Поняття адміністративного права. Джерела
адміністративного права. Роль адміністративного права в становленні незалежної Української
держави і розвитку ринкових відносин.
Поняття державної виконавчої влади. Функції державного управління. Основні принципи
державного управління та їх реалізація в сучасних умовах.
Поняття, структура та види адміністративно-правових норм. Способи реалізації
адміністративно-правових норм. Адміністративно-правові відносини, їх особливості.
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Поняття та види суб’єктів адміністративного права. Органи виконавчої влади як суб’єкти
адміністративного права. Система і структура органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів – вищий
орган виконавчої влади. Центральні органи виконавчої влади. Місцеві органи виконавчої влади.
Поняття органів місцевого самоврядування. Децентралізація державного управління.
Поняття державної служби і державних службовців. Адміністративно-правове регулювання
державної служби. Класифікація державних службовців. Відповідальність державних службовців.
Адміністративна дієздатність, адміністративна правоздатність, права та свободи, гарантії прав
та свобод, адміністративна відповідальність. Адміністративно-правовий статус іноземців. Поняття
біженця. Поняття внутрішнього переселенця. Особи без громадянства.
Правовий статус громадських об’єднань. Порядок державної реєстрації політичних партій та
громадських організацій. Відповідальність за порушення законодавства про об’єднання громадян.
Акти органів державного управління. Поняття та види методів державного управління.
Адміністративний примус (поняття і порядок застосування). Адміністративно-запобіжні заходи.
Адміністративні стягнення.
Забезпечення законності в діяльності органів виконавчої влади. Контроль та його види.
Адміністративний нагляд. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності і дисципліни у
державному управлінні.
Адміністративне правопорушення. Адміністративна відповідальність та адміністративні
стягнення. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок.
Поняття
адміністративного процесу. Адміністративне судочинство. Принципи
адміністративного процесу. Звернення громадян.
Поняття адміністративної послуги. Порядок надання адміністративних послуг.
Зміст, принципи й правові основи підприємництва. Адміністративно-правовий статус
підприємств. Порядок державної реєстрації підприємств та ліцензування їх діяльності.
Організаційно-правові основи управління митною справою. Органи управління митною
справою. Поняття митниці, її права та обов’язки..
Організаційно-правові засади управління комунікаціями. Зміст управління транспортом,
шляховим господарством та зв’язком. Система органів управління транспортом. Управління водним
транспортом. Управління залізничним транспортом. Органи управління шляховим господарством.
Органи управління зв’язком. Адміністративна відповідальність за порушення на транспорті та в
галузі зв’язку.
Адміністративно-правове регулювання закладами, підприємствами та організаціями культури.
Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері культури. Основи державного регулювання у галузі
культури і спорту.
Адміністративно-правове регулювання управління освітою. Органи управління освітою.
Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері управління освітою і наукою. Міністерство освіти і
науки.
Адміністративно-правове регулювання управління в галузі охорони здоров’я. Право на
охорону здоров’я за Конституцією України. Гарантії права на охорону здоров’я.
Організація управління в сфері юстиції. Система і повноваження органів управління в сфері
юстиції. Організація управління в сфері внутрішніх справ. Система і повноваження органів
управління в сфері внутрішніх справ. Служба поліції та управління нею.
Зміст, особливості та правові основи управління в галузі оборони. Система органів управління
обороною країни. Система органів управління національною безпекою України. Зміст, особливості,
правові основи та система органів управління в галузі охорони державного кордону.
Дисципліна “Кримінальне право”:
Поняття кримінального права як галузі права. Суб’єкти, зміст, види і структура суспільних
відносин, які є предметом кримінального права. Функції та завдання кримінального права. Система
кримінального права України. Структура Загальної і Особливої частин кримінального права.
Системний зв'язок положень Загальної та Особливої частин кримінального права України.
Система принципів кримінального права. Співвідношення загально-правових, міжгалузевих та
галузевих принципів кримінального права.
Поняття і значення закону про кримінальну відповідальність. Структура чинного КК України.
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Тлумачення закону про кримінальну відповідальність: мета і завдання. Види тлумачення закону про
кримінальну відповідальність залежно від суб’єкта, способу та обсягу тлумачення.
Чинність кримінального закону України у просторі. Чинність кримінального закону в часі.
Набрання і припинення чинності кримінальним законом. Зворотна сила кримінального закону
(ультраактивність і ретроактивність кримінального закону).
Поняття і ознаки злочину. Відмежування злочинів від інших правопорушень.
Поняття складу злочину. Теоретичне і практичне значення складу злочину. Поняття та
співвідношення елементів та ознак складу злочину. Загальна характеристика елементів складу
злочину. Обов’язкові та факультативні ознаки складу злочину.
Поняття об’єкта злочину. Види об’єктів злочинів. Поняття предмета злочину. Поняття та
кримінально-правове значення об’єктивної сторони злочину. Ознаки об’єктивної сторони злочину.
Поняття суб’єкта злочину. Види суб’єктів злочинів. Ознаки загального суб’єкта злочину.
Поняття неосудності згідно з КК України.
Поняття суб’єктивної сторони злочину. Поняття вини, передбачене КК України. Умисел як
форма вини. Необережність як форма вини.
Поняття, юридична природа та види обставин, що виключають злочинність діяння.
Необхідна оборона: поняття, підстави, ознаки та умови правомірності. Поняття та
кримінально-правова оцінка перевищення меж необхідної оборони.
Затримання особи, що вчинила злочин: поняття, підстави, ознаки та умови правомірності.
Відповідальність за перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.
Крайня необхідність: поняття, підстави, ознаки та умови правомірності. Відповідальність за
перевищення меж крайньої необхідності.
Поняття стадії злочину. Види стадій злочину.
Поняття закінченого злочину. Поняття готування до вчинення злочину.
Поняття співучасті у злочині. Види співучасників злочину, передбачені КК України.
Поняття та юридична природа множинності злочинів. Одиничний злочин як складовий
елемент множинності злочинів. Триваючі, продовжувані і складені злочини.
Поняття повторності злочинів. Поняття сукупності злочинів. Поняття рецидиву злочинів.
Поняття звільнення від кримінальної відповідальності. Підстави звільнення від кримінальної
відповідальності. Види звільнення від кримінальної відповідальності.
Поняття покарання у КК України 2001 р. Ознаки покарання. Поняття системи покарань у
кримінальному праві. Класифікація покарань.
Загальна кримінально-правова характеристика
окремих видів покарань, передбачених КК України.
Смертна кара як вид покарання в кримінальному праві деяких зарубіжних країн та в історії
кримінального права України. «За» та «проти» смертної кари.
Загальні засади призначення покарання.
Загальна характеристика переліку обставин, що обтяжують і пом’якшують покарання.
Поняття звільнення від покарання та його відбування. Види звільнення від покарання.
Поняття судимості. Кримінально-правові та загально-правові наслідки судимості.
Погашення судимості. Зняття судимості.
Поняття примусових заходів медичного характеру. Мета (цілі) примусових заходів медичного
характеру. Відмежування примусових заходів медичного характеру від кримінальної
відповідальності та інших заходів кримінально-правового впливу.
Види заходів кримінально-правового впливу, що можуть бути застосовані до неповнолітніх
осіб.
Примусові заходи виховного характеру, що застосовуються до особи, яка до досягнення віку, з
якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння.
Дисципліна “Цивільне право”:
Поняття та предмет цивільного права. Принципи цивільного права. Система цивільного права.
Місце та роль цивільного права в системі галузей права України. Цивільний кодекс України.
Інші акти цивільного законодавства. Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за
колом осіб.
Поняття та ознаки цивільних правовідносин. Підстави виникнення цивільних правовідносин.
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Юридичні факти. Зміст цивільних правовідносин. Суб’єктивне право та юридичний обов’язок.
Суб’єкти та об’єкти цивільних правовідносин.
Правоздатність фізичної особи. Поняття та види дієздатності фізичної особи. Обмеження
дієздатності фізичної особи. Визнання особи недієздатною. Визнання фізичної особи безвісно
відсутньою і оголошення її померлою. Опіка та піклування. Акти цивільного стану.
Поняття та ознаки юридичних осіб. Цивільна правосуб’єктність юридичної особи.
Класифікація юридичних осіб. Види (форми) юридичних осіб приватного права. Виникнення та
припинення діяльності юридичних осіб.
Поняття та класифікація об’єктів цивільних правовідносин. Речі як об’єкти цивільних прав:
поняття, види. Роботи та послуги як об’єкти цивільних прав. Результати інтелектуальної, творчої
діяльності як об’єкти цивільних прав. Особисті немайнові блага як об’єкти цивільних прав. Інші
об’єкти цивільних прав.
Поняття та види правочинів. Умови дійсності правочинів. Форма правочину. Тлумачення
правочину. Недійсність правочину: поняття, види. Правові наслідки недійсності правочину.
Поняття та значення представництва. Підстави виникнення та види представництва.
Довіреність: поняття, види та форма.
Поняття, види строків та термінів в цивільному праві. Порядок обчислення строків.
Поняття та значення позовної давності. Види строків позовної давності.
Початок перебігу строку позовної давності. Зупинення перебігу строку позовної давності.
Переривання строків позовної давності. Наслідки перебігу строку позовної давності.
Поняття, ознаки та функції цивільно-правової відповідальності. Підстава (умови) цивільноправової відповідальності. Види цивільно-правової відповідальності. Форми цивільно-правової
відповідальності.
Поняття цивільного права, цивільного інтересу, цивільного обов’язку. Здійснення цивільних
прав. Межі здійснення цивільних прав. Виконання цивільних обов’язків. Загальні положення про
захист цивільних прав та інтересів. Захист цивільних прав та інтересів судом. Захист цивільних прав
та інтересів в адміністративному порядку. Захист цивільних прав та інтересів нотаріусом.
Самозахист цивільних прав та інтересів.
Поняття та види речових прав. Поняття власності і права власності. Зміст права власності.
Здійснення права власності. Загальні положення про набуття права власності. Первинні
способи набуття права власності. Похідні (вторинні) способи набуття права власності. Момент
виникнення права власності. Припинення права власності.
Види права власності за суб’єктом (форми власності). Види права власності залежно від
кількості власників. Поняття та види права спільної власності; право спільної часткової власності;
право спільної сумісної власності.
Загальна характеристика речових прав на чужі речі.
Загальна характеристика захисту права власності. Віндикаційний позов. Негаторний позов.
Інші цивільно-правові способи захисту права власності.
Поняття та види інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності. Суб’єкти,
об’єкти та підстави виникнення права інтелектуальної власності. Зміст права інтелектуальної
власності.
Здійснення права інтелектуальної власності. Авторське право. Суміжні права.
Патентне право. Захист права інтелектуальної власності.
Поняття зобов’язального права. Поняття, зміст та види зобов’язань. Елементи зобов ’ язань.
Підстави виникнення зобов’язань. Припинення зобов’язань. Виконання зобов’язань.
Поняття та система засобів забезпечення виконання зобов’язань.
Поняття та зміст договору. Класифікація договорів. Загальні положення щодо укладення,
зміни та розірвання договорів.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ:
Під час Додаткового вступного випробування вступникам забороняється користуватися
будь-якою допоміжною літературою (підручниками, посібниками, науково-практичними
коментарями, текстами нормативно-правових актів (кодексів, законів та ін.) як в паперовому,
так і в електронному вигляді тощо) та будь-якими іншими джерелами інформації (мережею
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Інтернет тощо), а також технічними засобами.
Критерії оцінювання відповідей вступника:
Загальна оцінка за Додаткове вступне випробування визначається за сумою балів за всі
тести екзаменаційного завдання (максимум 100 балів).
Кожне питання містить одну правильну відповідь. Критерії оцінювання відповіді вступника на
тестові питання такі:
якщо обрано правильну відповідь – 1 бал;
якщо обрано неправильну відповідь або не обрано жодної відповіді – 0 балів.
У разі наявності виправлень варіантів відповіді тест з виправленими відповідями
оцінюється в 0 балів.
Таблиця переведення суми набраних балів за всі тести
в оцінки ЕСТS та традиційні оцінки:
Сума набраних балів
95 – 100
85 – 94
75 – 84
65 – 74
60 – 64
0 – 59

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

А
В
С
D
E
F

зараховано
незараховано

Зразок екзаменаційного завдання
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського”
Додаткове випробування для вступу
на освітньо-професійну програму підготовки бакалавра
спеціальності 081 «Право» по спеціалізаціях «Господарське та адміністративне право і процес»;
«Інформаційне право та право інтелектуальної власності»
за інтегрованим навчальним планом підготовки
на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”
Екзаменаційне завдання № 00
1.
За формою державного устрою Україна є:
а) …; б) …; в) …; г)…
2.
Строк повноважень Президента України складає:
а) …; б) …; в) …; г)…
3.
Адміністративними стягненнями є:
а) …; б) …; в) …; г)…
…(всього 100 тестових питань)
Затверджено Вченою радою факультету соціології і права протокол № 7 від 27 лютого 2017 р.
Голова
атестаційної комісії ___________ Мельниченко А.А.
(підпис)

(прізвище, ініціали)

Голова
підкомісії ______________ Кравчук О.О.
(підпис)
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(прізвище, ініціали)
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