ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Атестаційний екзамен передбачає визначення рівня фундаментальних теоретичних
знань та практичних навичок здобувачів вищої освіти, набутих за період навчання.
Основна мета атестаційного екзамену – визначення рівня фахової підготовки
майбутніх юристів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший бакалавр» та їх
готовність до практичної роботи в межах вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики.
Атестаційний екзамен має комплексний характер і містить питання, які базуються
на навчальному матеріалі наступних дисциплін, які формують профіль фахівця та рівень
його кваліфікації до практичної роботи:
– комплексний іспит 1 із дисциплін «Загальна теорія права та держави» (1
питання), «Конституційне право» (1 питання), «Адміністративне право» (1 питання);
– комплексний іспит 2 із дисциплін «Кримінальне право. Загальна частина» (2
питання), «Цивільне право ч. 1» (1 питання), «Цивільне право ч. 2» (1 питання).
Атестаційний екзамен проводиться у формі усних відповідей.
Атестаційний екзамен за спеціальністю повинен перевіряти досягнення результатів
навчання, визначених освітньою програмою. Під час підготовки до атестаційного
екзамену і в процесі його проведення рекомендується користуватися даною програмою.
Завдання до атестаційного екзамену розроблені таким чином, щоб врахувати різні рівні
знань, умінь та навичок, засвоєних здобувачами вищої освіти, перевірити їх
підготовленість.
Відповіді здобувачів вищої освіти повинні продемонструвати:
– знання основних положень програми курсу;
– знання та володіння категоріальним апаратом юридичної науки;
– знання правої теорії, основних галузей публічного права;
– розуміння сучасних тенденцій застосування основ приватного права;
– розуміння основних світових і вітчизняних юридичних шкіл;
– знання основних методологічних і методичних засад планування і проведення
юридичних досліджень;
– вміння застосовувати знання у практичній професійній і громадській діяльності.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
При оцінці знань випускника Екзаменаційна комісія керується критеріями,
розробленими Міністерством освіти і науки України, в основу яких покладено повноту і
правильність відповідей.
Оцінкою «відмінно» оцінюється повна, правильна, ґрунтовна відповідь на
запитання програмного матеріалу, що передбачає логічність і послідовність викладу
матеріалу, володіння спеціальною термінологією; показує вміння повно й глибоко
використовувати теоретичні знання, застосовувати принцип об‘єктивності при аналізі
основних теоретичних проблем юридичної науки, що виражає необхідність
неупередженого, наукового підходу до об’єктивної дійсності, її пізнання і практичного
перетворення; опрацювання основної та додаткової літератури.
Оцінкою «добре» оцінюється правильна і обґрунтована відповідь, з якої видно, що
здобувач вищої освіти знає й розуміє теоретичний матеріал в обсязі навчальної програми,
володіє необхідними навичками, не допускає суттєвих помилок при відповіді на всі
питання, застосовуючи при цьому приклади з юридичної практики.
Оцінка «задовільно» виставляється за відповідь, яка відповідає змісту програмного
матеріалу в обсязі навчальної програми, але є неповною і неточною у визначенні понять,
свідчить про неповне розуміння основних положень програмного матеріалу, за відповідь,
що не містить аналізу фактичного матеріалу і свідчить про те, що знання здобувача вищої
освіти мають фрагментарний, поверховий характер. Таку оцінку виставляють також у

випадку недостатнього обґрунтування, нечіткого і непослідовного викладення відповіді на
поставлені питання.
Оцінка «незадовільно» виставляється за неправильну відповідь, яка не відповідає
змісту програмного матеріалу та свідчить про нерозуміння його основних положень.
Оцінка відповіді кожного випускника обговорюється колегіально всіма членами
атестаційної комісії, що були присутні при складанні екзамену здобувачами вищої освіти.
Всі позитивні оцінки включаються у протокол засідання атестаційної комісії.
За результатами проведення Комплексного іспиту 1 та Комплексного іспиту 2
розраховується середній арифметичний бал, який вносяться у залікову книжку здобувачів
вищої освіти, що склали атестаційний екзамен.
Здобувачі вищої освіти, які отримали оцінку «незадовільно», складають
атестаційний екзамен повторно, але не раніше наступного навчального року, під час
роботи новопризначеної Екзаменаційної комісії.
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка ECTS

90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
0-34

A
B
C
D
E
FX
F

Оцінка за національною шкалою

Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

І. ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ
Комплексний іспит 1
Загальна теорія права та держави
Загальна теорія права та держави як наука та навчальна дисципліна. Походження
права. Основні вчення про право. Право та його властивості. Право і держава в їхньому
співвідношенні. Право в системі соціального регулювання. Норми права. Система права.
Форми (джерела) права. Нормативно-правовий акт – основна форма права сучасних
держав. Правоутворення і правотворчість. Правові відносини. Реалізація та застосування
права. Тлумачення права. Правова поведінка. Поняття і види юридичної відповідальності.
Юридична практика та юридичний процес. Правосвідомість і правова культура. Правові
засоби та механізм правового регулювання. Верховенство права, законність і
правопорядок. Право і людина. Права людини. Ціннісна характеристика права. Правові
системи та правові сім’ї. Виникнення держави. Поняття, ознаки, сутність та типологія
держави. Функції держави. Форми держави. Державна влада і механізм держави.
Громадянське суспільство і держава. Демократична, правова і соціальна держава.
Конституційне право
Вступ до сучасного українського конституціоналізму. Конституційне право та його
місце в структурі знань і правовій системі. Джерела конституційного права. Конституція
— Основний Закон України. Конституційні конфлікти. Конституційний лад України.
Конституційні засади формування та функціонування громадянського суспільства.
Конституційні форми демократії. Конституційний статус особи. Громадянські (правові)
стани особи в Україні. Державний устрій і територіальна організація України. Публічна
влада в структурі конституційного права. Місцеве самоврядування в Україні. Законодавча
влада в Україні. Президент України. Виконавча влада в Україні. Конституційні засади
правосуддя. Конституційна юстиція. Відповідальність у сфері конституційного права.
Адміністративне право
Адміністративне право в системі публічного права. Історія становлення
адміністративного права. Принципи адміністративного права. Джерела адміністративного
права.
Норми
адміністративного
права.
Адміністративні
правовідносини.
Адміністративно-правовий статус фізичних осіб. Адміністративно-правовий статус
громадських об'єднань. Суб’єкти публічної адміністрації. Органи виконавчої влади як
суб’єкти публічної адміністрації. Інші суб’єкти публічної адміністрації. Публічна служба.
Сутність публічного адміністрування. Адміністративні процедури як форма внутрішньої
організації публічного адміністрування. Нормативні акти публічної адміністрації.
Адміністративний акт. Адміністративний договір. Адміністративний розсуд в діяльності
публічної адміністрації. Електронне урядування як засіб впорядкування публічного
адміністрування. Публічні послуги. Контроль публічної адміністрації і контроль за
публічною адміністрацією як засоби забезпечення законності та дисципліни.
Адміністративний нагляд. Звернення громадян як засіб забезпечення законності у
публічному адмініструванні. Судовий захист публічних прав. Позасудовий захист
публічних прав, свобод та законних інтересів. Сутність поліцейських заходів. Загальні
положення адміністративної відповідальності. Провадження в справах про
адміністративні проступки.

Комплексний іспит 2
Кримінальне право. Загальна частина
Поняття, завдання, функції, принципи кримінального права. Система
кримінального права. Наука кримінального права. Кримінальний закон.
Поняття
кримінального правопорушення та його види. Склад кримінального правопорушення.
Підстава кримінальної відповідальності, її види та межі. Об’єкт
кримінального
правопорушення. Об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення. Суб’єкт
кримінального правопорушення. Суб’єктивна сторона складу кримінального
правопорушення. Стадії вчинення
кримінального правопорушення. Співучасть у
кримінальному правопорушенні. Множинність кримінальних правопорушень. Обставини,
що виключають кримінальну протиправність діяння. Звільнення від кримінальної
відповідальності. Поняття, мета та види покарання. Інші заходи кримінально-правового
характеру. Призначення покарання. Звільнення від покарання та його відбування.
Судимість та її правові наслідки. Особливості кримінальної відповідальності та покарання
неповнолітніх.
Цивільне право ч. 1
Вступ до цивільного права. Концепт сучасного цивільного права. Поняття та межі
дії цивільного законодавства. Цивільні правовідносини. Цивільні правовідносини в
умовах воєнного стану. Фізичні особи, як суб’єкти цивільних правовідносин. Юридичні
особи, як суб’єкти цивільних правовідносин. Особисті немайнові права суб’єктів
цивільних правовідносин. Об’єкти цивільних прав. Підстави виникнення прав та
обов’язків. Правочини. Недійсність правочинів. Здійснення цивільних прав і виконання
цивільних обов’язків. Захист цивільних прав. Представництво.
Цивільне право ч. 2
Загальні положення про особисті немайнові права фізичних осіб. Особисті
немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи. Особисті
немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. Загальна
характеристика речових прав. Речові права. Речові права на чуже майно. Набуття та
припинення права власності. Право довірчої власності. Право спільної власності. Право
приватної власності фізичних осіб. Право власності юридичних осіб. Право державної
власності. Право комунальної власності. Захист права власності. Загальні положення
спадкового права. Спадкові правовідносини. Здійснення прав на спадкування.
Оформлення спадкових прав. Спадкування за заповітом. Спадкування за законом.
Спадковий договір.

II. ПИТАННЯ ДО АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ
Комплексний іспит 1
Загальна теорія права та держави (1 питання)
1.
Юридичні науки та їх класифікація. Правознавство та державознавство.
2.
Поняття, завдання та функції загальної теорії права та держави. Предмет
загальної теорії права та держави.
3.
Соціальне регулювання у первісному суспільстві. Мононорми та їх види.
4.
Поняття та види праворозуміння.
5.
Основні властивості права.
6.
Загальносоціальні та спеціальні функції права. Інформаційна функція права.
7.
Поняття та види принципів права. Аксіоматичні засади (постулати) права.
8.
Співвідношення права і держави: етатистський та ліберальний підходи.
9.
Ознаки соціальних норм та їх різновиди. Норми права та норми моралі.
10.
Правове регулювання та його особливості.
11.
Поняття та структура норми права. Класифікація правових норм.
Спеціалізовані правові норми.
12.
Система права та її компоненти.
13.
Класифікація джерел права. Джерела українського права.
14.
Дія нормативно-правових актів.
15.
Соціальні чинники формування права. Правоутворення та правотворчість.
16.
Форми та види правотворчості. Принципи і функції правотворчості.
17.
Систематизація нормативно-правових актів, її види. Кодифікація права та її
види.
18.
Поняття та ознаки правовідносин.
19.
Суб’єкт права та суб’єкт правовідносин. Поняття та зміст правосуб’єктності.
Фізичні та юридичні особи.
20.
Об’єкти правовідносин.
21.
Поняття та зміст суб’єктивного права. Поняття та зміст юридичного
обов’язку.
22.
Юридичні факти та їх класифікація. Складні юридичні факти та фактичні
склади.
23.
Поняття та форми реалізації права. Типове та нетипове застосування права.
24.
Акти застосування права: поняття та види. Складні акти застосування права.
25.
Поняття та способи (прийоми) тлумачення права.
26.
Поняття та види правової поведінки.
27.
Правомірна поведінка. Типологія правомірної поведінки.
28.
Правопорушення, його ознаки та види.
29.
Зловживання правом. Об’єктивно-протиправна поведінка.
30.
Поняття та види юридичної відповідальності. Штрафна та правовідновна
відповідальність.
31.
Юридична практика: поняття та види.
32.
Поняття та види юридичного процесу. Юридична процедура.
33.
Поняття правосвідомості та її структура та деформації.
34.
Правова культура суспільства та правова культура особи.
35.
Поняття та особливості правового менталітету.
36.
Правова соціалізація та правове виховання. Правова інформованість.
37.
Механізм правового регулювання та його елементи.
38.
Правові засоби: поняття та види.
39.
Верховенство права: концепція та принцип сучасної держави.

40.
Поняття та основні вимоги законності.
41.
Поняття та ознаки правового порядку. Світовий правопорядок.
42.
Правова система та її компоненти. Класифікація правових систем.
43.
Поняття правового стилю. Правові сім’ї сучасного світу.
44.
Первинне та похідне виникнення держави.
45.
Образ держави, поняття держави та державності. Поняття та ознаки та
атрибути сучасної держави. Українська державність.
46.
Типологія держави. Бюрократична та податкова держава.
47.
Поняття та класифікація функцій держави. Форми здійснення функцій
держави.
48.
Зміст поняття форма держави. Особливості форм сучасної держави.
49.
Форма правління, державний та політичний режими: поняття та види.
50.
Форма державно-територіального устрою: поняття та види.
51.
Поняття, ознаки та ресурси державної влади.
52.
Механізм держави: поняття та структура. Апарат держави.
53.
Взаємодія держави та громадянського суспільства. Механізм соціального
партнерства в державі.
54.
Поняття та співвідношення демократичної, соціальної та правової держави.
55.
Вплив глобалізації на розвиток права і держави.
Конституційне право (1 питання)
1.
Поняття конституціоналізму та періоди генезису конституціоналізму.
2.
Поняття принципів сучасного українського конституціоналізму.
3.
Верховенство права як принцип сучасного українського конституціоналізму.
4.
Принцип пріоритету прав людини.
5.
Принцип верховенства конституції і (правових) законів.
6.
Конституційна законність як принцип конституціоналізму.
7.
Конституційний демократизм як принцип конституціоналізму.
8.
Категоріальне значення людського виміру конституційного права.
9.
Цінності сучасного конституціоналізму.
10.
Принцип конституційно-правової свободи.
11.
Державна влада у системі сучасного українського конституціоналізму.
12.
Публічно-самоврядна
влада
у
системі
сучасного
українського
конституціоналізму.
13.
Поняття конституційного права як галузі права. Загальні та специфічні
ознаки конституційного права.
14.
Предмет конституційного права як галузі права. Поняття методу
конституційного права.
15.
Поняття принципів конституційного права. Характеристика загальних і
спеціальних принципів конституційного права.
16.
Функції та система конституційного права.
17.
Поняття конституційно-правової норми. Загальні та специфічні ознаки
конституційно-правових норм.
18.
Поняття та класифікація інститутів конституційного права. Відмінність між
категоріями «інститут права» і «правовий інститут».
19.
Форми систематизації конституційного законодавства України.
20.
Поняття і система джерел конституційного права.
21.
Конституційні засади співвідношення національного та міжнародного права.
22.
Нормативний договір як джерело конституційного права: поняття, види,
особливості.

23.
Внутрішньодержавні договори як джерела конституційного права.
24.
Міжнародні договори як джерела конституційного права.
25.
Акти Президента України як джерела конституційного права.
26.
Акти органів виконавчої влади як джерела конституційного права.
27.
Акти органів судової влади як джерело конституційного права.
28.
Акти Конституційного Суду України як джерела конституційного права.
29.
Нетрадиційні джерела конституційного права та їх особливості (правовий
прецедент, конституційний звичай).
30.
Механізм реалізації обмежувальної функції конституції.
31.
Співвідношення конституційного принципу ідеологічного багатоманіття та
ідеологічної функції конституції.
32.
Принцип прямої дії норм Конституції: поняття та проблеми його
практичного застосування.
33.
Вища юридична сила Конституції: поняття та механізм забезпечення.
34.
Нормативно-процесуальний механізм забезпечення стабільності Конституції
України.
35.
Правова природа преамбули Конституції.
36.
Конституційна реформа в Україні: основні етапи.
37.
Характеристика інституційних та процедурних гарантій правової охорони
Конституції.
38.
Види об’єктів конституційного контролю. Порівняльна характеристика
американської та європейської моделі конституційного контролю.
39.
Роль Конституційного Суду України у функціонуванні механізму правової
охорони Конституції.
40.
Форми реалізації норм Конституції.
41.
Основні підходи до визначення сутності Конституції.
42.
Поняття та класифікація конституційно-правових відносин.
43.
Поняття та види суб’єктів конституційно-правових відносин.
44.
Поняття об’єктів конституційно-правових відносин.
45.
Поняття змісту конституційно-правових відносин. Юридичний та
фактичний зміст конституційно-правових відносин.
46.
Підстави виникнення і динаміки конституційно-правових відносин.
47.
Поняття конституційної конфліктності.
48.
Поняття та основні завдання конституційної конфліктології.
49.
Поняття конституційного конфлікту. Особливості та структура
конституційних конфліктів.
50.
Причини виникнення конституційних конфліктів. Форми припинення
конституційних конфліктів.
51.
Засоби впливу на конституційно-конфліктний процес. Профілактика
конституційної конфліктності.
52.
Поняття та функції конституційної відповідальності.
53.
Поняття, склад та ознаки конституційного правопорушення.
54.
Суб’єкт
конституційного
правопорушення.
Суб’єктивна
сторона
конституційного правопорушення.
55.
Об’єкт
конституційного
правопорушення.
Об’єктивна
сторона
конституційного правопорушення.
56.
Відповідальність держави, органів та посадових осіб публічної влади.
57.
Конституційно-правові санкції.
58.
Співвідношення понять «державний лад»,
«конституційний лад»,
«суспільний лад».
59.
Порядок визначення конституційного ладу. Засади конституційного ладу
України.

60.
Обмеження дискреційних повноважень.
61.
Принцип рівності у правах та рівності всіх перед законом.
62.
Принцип юридичної визначеності.
63.
Принцип захисту довіри.
64.
Незалежність суду і суддів як складова верховенства права.
65.
Система гарантій конституційного ладу. Класифікація гарантій
конституційного ладу.
66.
Закріплення гарантій конституційного ладу в Конституції України.
67.
Поняття та сутність громадянського суспільства. Взаємодія людини,
громадянського суспільства і держави.
68.
Структура громадянського суспільства. Інститути громадянського
суспільства в різних сферах життєдіяльності (політичні, економічні, соціальні, ідеологічні,
екологічні).
69.
Принципи самоорганізації громадянського суспільства.
70.
Поняття та сутність народного суверенітету. Український народ – носій
суверенітету та єдине джерело влади в Україні.
71.
Поняття та сутність народовладдя.
72.
Форми безпосередньої демократії.
73.
Зміст і форми представницької демократії.
74.
Поняття та види референдумів. Конституційно-правова регламентація
референдумів.
75.
Міжнародні виборчо-правові стандарти.
76.
Поняття та принципи суб’єктивного виборчого права. Поняття та принципи
об’єктивного виборчого права.
77.
Поняття та класифікація виборчих систем.
78.
Поняття, стадії (етапи) та принципи виборчого процесу.
79.
Правове регулювання та порядок проведення виборів Президента України.
80.
Правове регулювання та порядок проведення виборів народних депутатів
України.
81.
Правове регулювання та порядок проведення місцевих виборів.
82.
Людина, особистість, громадянин: поняття та співвідношення термінів у сучасному
конституційному праві.
83.
Поняття і принципи правового положення особистості.
84.
Міжнародно-правові стандарти і конституційне законодавство про правове
положення людини і громадянина.
85.
Поняття юридична природа конституційних прав, свобод та обов'язків
особистості в Україні.
86.
Класифікація основних прав, свобод та обов'язків особистості в Україні.
87.
Індивідуальні та колективні права людини і громадянина.
88.
Особисті права та свободи людини згідно з Конституцією України 1996 р.
89.
Політичні права та свободи громадян України.
90.
Основні економічні права людини та громадянина.
91.
Соціальні права людини та громадянина України.
92.
Культурні та духовні права і свободи людини і громадянина в Україні.
93.
Правове положення особистості в соціально-культурній сфері.
94.
Гарантії здійснення основних прав, свобод та обов'язків особистості:
поняття й види.
95.
Система юридичних гарантій прав і свобод людини та громадянина.
96.
Конституційні обмеження у реалізації конституційних прав та свобод
людини в Україні.
97.
Особливі юридичні стани згідно з Конституцією України, умови та порядок
введення та припинення дії.

98.
Особливості юридичного захисту прав внутрішньо переміщених осіб.
99.
Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і
громадянина в Україні
100. Поняття та класифікація конституційних обов’язків людини і громадянина.
101. Міжнародно-правові стандарти прав людини і громадянина.
102. Людина, громадянин, іноземний громадянин, особа без громадянства,
біженець як конституційно-правові категорії.
103. Нормативно-правове регулювання питань громадянства в Україні. Принцип
єдиного громадянства та його закріплення у Конституції України.
104. Поняття, ознаки та основні політико-правові принципи громадянства.
105. Проблема полігромадянства. Особливі випадки полігромадянства.
106. Належність до громадянства України. Документи, які підтверджують
належність до українського громадянства.
107. Підстави набуття громадянства України. Вимоги до осіб, що приймаються
до громадянства України.
108. Застосування «принципу крові» та «принципу ґрунту» для визначення
належності до громадянства України.
109. Припинення громадянства України: вихід з громадянства, втрата
громадянства.
110. Система та повноваження органів, які беруть участь у вирішенні питань
громадянства України.
111. Особливості правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні.
Правова регламентація режимів іноземців в Україні.
112. Депортація та екстрадиція іноземців.
113. Конституційно-правовий статус біженців, осіб, які потребують додаткового
або тимчасового захисту, іммігрантів в Україні. Інститут притулку.
114. Порядок набуття та втрати статусу біженця в Україні.
115. Забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в Україні.
116. Умови та порядок надання статусу закордонного українця.
117. Поняття державного устрою. Принципи державного устрою.
118. Конституційно-правові ознаки унітарної держави.
119. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим.
120. Режим тимчасово окупованих територій України.
121. Державна територія: поняття та склад.
122. Державний кордон: поняття, види. Порядок встановлення державного
кордону.
123. Адміністративно-територіальний устрій України. Порядок вирішення питань
адміністративно-територіального устрою України.
124. Місцеве самоврядування як конституційно-правовий інститут: поняття,
ознаки та основні теорії.
125. Становлення інституту місцевого самоврядування в Україні.
126. Завдання, принципи та система місцевого самоврядування в Україні.
127. Територіальна громада – первинний суб’єкт системи місцевого
самоврядування.
128. Місцевий референдум, загальні збори громадян за місцем проживання,
громадські слухання, місцеві ініціативи та інші форми діяльності територіальної громади.
129. Органи самоорганізації населення.
130. Конституційно-правовий статус сільського, селищного, міського голови в
системі місцевого самоврядування України.
131. Правове регулювання діяльності старости.
132. Місцеві ради – представницький орган місцевого самоврядування.
133. Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради.

134. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад. Припинення
повноважень депутата місцевої ради.
135. Правові акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
136. Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та
Севастополі.
137. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами виконавчої
влади.
138. Правова, організаційна, матеріальна та фінансова основа місцевого
самоврядування.
139. Гарантії
здійснення
повноважень
і
відповідальність
місцевого
самоврядування.
140. Реформа місцевого самоврядування в Україні.
141. Місце та роль Верховної Ради України в механізмі державної влади.
142. Порядок формування Верховної Ради України, її структура та склад.
143. Принципи діяльності Верховної Ради України.
144. Основні функції та повноваження Верховної Ради України: конституційне
закріплення.
145. Порядок роботи Верховної Ради України, його нормативне регулювання.
146. Формування депутатських груп, фракцій, парламентської більшості, опозиції
у Верховній Раді України.
147. Парламентські процедури: законодавча, установча, процедура здійснення
парламентського контролю.
148. Законодавчий процес та його стадії.
149. Закони та інші акти Верховної Ради України: постанови, декларації, заяви,
звернення.
150. Особливості законодавчої функції Верховної Ради України за спеціальними
процедурами.
151. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.
152. Спеціальні органи парламентського контролю. Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини: порядок призначення, повноваження, акти реагування.
Конституційно-правовий статус Рахункової палати України.
153. Правова природа депутатського мандата. Права, обов’язки та правові
гарантії діяльності народних депутатів України.
154. Підстави і порядок дострокового припинення депутатських повноважень.
155. Місце та роль Президента України в механізмі державної влади.
156. Інститут президенства в Україні: історія становлення та сучасний етап
розвитку.
157. Роль глави держави у законодавчому процесі. Право вето Президента
України.
158. Конституційні засади взаємовідносин Президента України з органами
виконавчої влади.
159. Конституційні підстави та порядок дострокового припинення повноважень
Президента України. Процедура проведення імпічменту щодо глави держави.
160. Рада національної безпеки та оборони України – координаційний орган при
Президентові України.
161. Правова основа діяльності Офісу Президента України та інших
консультативних, дорадчих, допоміжних органів і служб при Президентові України.
162. Поняття, ознаки та функції виконавчої влади. Система органів виконавчої
влади в Україні.
163. Конституційний склад Кабінету Міністрів України та порядок його
формування.

164. Конституційні засади організації судової влади в Україні. Принципи
судоустрою, його система.
165. Порядок утворення і ліквідації суду.
166. Конституційні засади судочинства в Україні.
167. Конституційно-правовий статус суддів України.
168. Вища рада правосуддя України: порядок формування, склад, основні функції
та повноваження.
169. Загальні засади та форми суддівського самоврядування.
170. Адвокатура України: поняття та конституційно-правовий статус.
171. Конституційно-правові засади організації та діяльності прокуратури
України.
172. Етапи становлення та розвитку конституційної юстиції в Україні.
173. Функції та повноваження Конституційного Суду України.
174. Порядок формування Конституційного Суду України і його склад.
175. Конституційно-правовий статус судді Конституційного Суду України.
176. Структура та організація діяльності Конституційного Суду України.
177. Суб’єкти звернення до Конституційного Суду України, стадії та строки
конституційного провадження.
178. Форми звернення до Конституційного Суду України: конституційне
подання, конституційне звернення, конституційна скарга.
179. Акти Конституційного Суду України, їхня правова природа і значення для
політико-правової теорії та практики.
180. Юридичні позиції Конституційного Суду України.
Адміністративне право (1 питання)
1.
Поняття та сутність публічного права. Основні теорії розмежування
публічного та приватного права.
2.
Адміністративне право в системі права України.
3.
Поняття та риси адміністративного права.
4.
Предмет адміністративного права.
5.
Метод адміністративного права.
6.
Система адміністративного права.
7.
Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права.
8.
Роль і значення адміністративного права в умовах побудови демократичної,
соціальної, правової держави.
9.
Теоретико правовий зміст категорії «публічна влада».
10.
Теоретико правовий зміст категорії «суб’єкт владних повноважень».
11.
Теоретико правовий зміст категорії «публічний інтерес».
12.
Теоретико правовий зміст категорії «публічне адміністрування».
13.
Поняття, значення та система принципів адміністративного права.
14.
Принцип верховенства права. Елементи принципу верховенства права.
15.
Поняття та значення принципів належного врядування. Характеристика
принципів належного урядування.
16.
Суть та види джерел адміністративного права.
17.
Формалізовані міжнародні джерела адміністративного права.
18.
Формалізовані національні джерела адміністративного права.
19.
Неформалізовані джерела адміністративного права.
20.
Судові рішення як джерела адміністративного права.
21.
Юридична сила джерел адміністративного права.
22.
Поняття адміністративно-правових норм.

23.
Поняття та особливості структури адміністративно-правової норми.
24.
Види адміністративно-правових норм.
25.
Способи реалізації адміністративно-правових норм.
26.
Дія адміністративно-правових норм у часі, у просторі та за колом осіб.
27.
Особливості систематизації норм адміністративного права.
28.
Поняття та особливості адміністративно-правових відносин.
29.
Види адміністративно-правових відносин.
30.
Структура адміністративних правовідносин.
31.
Юридичні факти в рамках адміністративно-правових відносин.
32.
Фізичні особи як суб’єкти адміністративного права
33.
Структура адміністративно-правового статусу фізичних осіб.
34.
Адміністративна правосуб’єктність.
35.
Загальний і спеціальний адміністративно-правові статуси фізичних осіб.
36.
Співвідношення законного інтересу, суб'єктивного права і юридичного
обов'язку.
37.
Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.
38.
Поняття, ознаки та види громадських об’єднань.
39.
Принципи організації та діяльності громадських об’єднань.
40.
Молодіжні та дитячі громадські організації як суб’єкт адміністративного
права.
41.
Особливості адміністративно-правового статусу релігійних організацій.
42.
Політичні партії як суб’єкт адміністративного права.
43.
Принципи діяльності політичних партій. Заборона політичних партій за
законодавством України.
44.
Поняття публічної адміністрації.
45.
Система та види суб'єктів публічної адміністрації.
46.
Поняття та зміст адміністративно-правового статусу суб’єктів публічної
адміністрації.
47.
Поняття компетенції та повноважень суб’єктів публічної адміністрації.
48.
Основні завдання, функції та повноваження Кабінету Міністрів України.
49.
Організація діяльності та акти Кабінету Міністрів. Роль Прем’єр-міністра
України в організації роботи уряду.
50.
Підстави та порядок дострокового припинення повноважень Кабінету
Міністрів України.
51.
Центральні органи виконавчої влади: система, порядок формування та
правові засади діяльності.
52.
Порядок утворення та завдання центральних органів виконавчої влади зі
спеціальним статусом.
53.
Місцеві державні адміністрації та їхнє місце в системі органів виконавчої
влади.
54.
Порядок формування, структура та акти місцевих державних адміністрацій.
55.
Підстави та порядок припинення повноважень голів місцевих державних
адміністрацій.
56.
Адміністративна реформа органів державної виконавчої влади: мета,
завдання, реалізація.
57.
Адміністративно-правовий статус місцевих державних адміністрацій та
інших місцевих органів виконавчої влади.
58.
Адміністративно-правовий статус Президента України як глави держави.
59.
Акти Президента України та порядок їх вступу в силу. Контрасигнатура
актів глави держави.
60.
Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування.
61.
Військово-цивільні адміністрації як суб’єкти публічної адміністрації.

62.
Адміністративно-правовий статус інших суб’єкти публічної адміністрації.
63.
Поняття, ознаки та види нормативних актів публічної адміністрації.
64.
Вимоги до нормативних актів публічної адміністрації.
65.
Процедура прийняття нормативних актів публічної адміністрації.
66.
Незаконність нормативного акту публічної адміністрації.
67.
Поняття та ознаки адміністративних актів.
68.
Вимоги до адміністративних актів.
69.
Види адміністративних актів.
70.
Характеристика процедури прийняття адміністративних актів.
71.
Чинність адміністративного акта. Припинення дії адміністративного акта.
72.
Дефектність адміністративного акта та її наслідки.
73.
Поняття
та
ознаки
адміністративного договору.
Розмежування
адміністративних договорів та приватноправових договорів.
74.
Види адміністративних договорів.
75.
Юридичні передумови та підстави укладення адміністративного договору.
Вимоги до законності адміністративного договору.
76.
Поняття адміністративного розсуду в діяльності публічної адміністрації.
77.
Нормативне та доктринальне розуміння адміністративного розсуду.
78.
Умови застосування адміністративного розсуду.
79.
Поняття, ознаки та види публічної служби.
80.
Поняття публічного службовця. Обмеження та заборони, передбачені для
публічних службовців.
81.
Державна служба як вид публічної служби.
82.
Поняття та види державних службовців.
83.
Право на державну службу. Права та обов’язки державних службовців.
84.
Управління державною службою.
85.
Проходження державної служби.
86.
Поняття та ознаки адміністративних послуг.
87.
Технологічна та інформаційна картка адміністративної послуги.
88.
Поняття та ознаки адміністративних процедур.
89.
Види адміністративних процедур.
90.
Суб’єкти адміністративних процедур.
91.
Процедура надання адміністративних послуг.
92.
Звернення громадян: поняття, види та процедура розгляду.
93.
Вимоги, що висуваються до звернень громадян.
94.
Електронна петиція: поняття та порядок розгляду.
95.
Контроль у діяльності публічної адміністрації: поняття, види, процедура.
96.
Нагляд у діяльності публічної адміністрації.
97.
Поняття, ознаки та підстави адміністративної відповідальності.
98.
Поняття та ознаки адміністративного проступку.
99.
Юридичний склад адміністративного проступку.
100. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.
101. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб.
102. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.
103. Поняття і види адміністративних стягнень.
104. Загальні правила накладення адміністративних стягнень.
105. Провадження у справах про притягнення до адміністративної
відповідальності.

Комплексний іспит 2
Кримінальне право. Загальна частина (2 питання)
1.
Наука кримінального права, її зміст та задачі. Поняття та предмет
кримінального права. Принципи кримінального права.
2.
Поняття кримінального закону. Побудова кримінального закону, структура
статей КК. Поняття та види диспозицій статей Особливої частини КК.
3.
Тлумачення кримінального закону, його види та прийоми.
4.
Дія кримінального закону у часі. Зворотна дія кримінального закону у часі.
5.
Дія кримінального закону в просторі та за колом осіб.
6.
Поняття і ознаки кримінального правопорушення. Класифікація
кримінального правопорушення в теорії кримінального права та законодавстві.
7.
Поняття кримінальної відповідальності в теорії кримінального права.
Підстави кримінальної відповідальності.
8.
Поняття складу кримінального правопорушення та його функції. Види
складів кримінального правопорушення залежно від ступеня тяжкості та конструкції
об’єктивної сторони.
9.
Поняття об’єкта кримінального правопорушення в кримінально-правовій
науці. Теоретичне та практичне значення класифікації об’єктів злочинів.
10.
Предмет кримінального правопорушення: зміст поняття та його значення.
Потерпілий в кримінальному праві.
11.
Об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення. Ознаки
кримінально протиправного діяння як обов’язкової ознаки об’єктивної сторони складу.
12.
Види суспільно небезпечних наслідків кримінального правопорушення.
Делікти небезпеки.
13.
Причинно-наслідковий зв’язок в кримінальному праві.
14.
Кримінальне правове значення факультативних ознак об’єктивної сторони.
15.
Співвідношення понять «суб’єкт кримінального правопорушення» та «особа
кримінального правопорушення». Фізична особа як суб’єкт кримінального
правопорушення.
16.
Статус юридичної особи в кримінальному праві України. Підстави
застосування заходів кримінально-правового характеру.
17.
Обсяг та зміст поняття «осудності». Критерії неосудності. Обмежена
осудність. Правові наслідки визнання особи обмежено осудною.
18.
Вік кримінальної відповідальності. Порядок визначення віку кримінальної
відповідальності.
19.
Поняття та види сп’яніння в кримінальному праві.
20.
Поняття і види спеціального суб’єкта кримінального правопорушення.
Співучасть у кримінальних правопорушеннях зі спеціальним суб’єктом.
21.
Ознаки суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення.
Значення характеру, ступеню та змісту вини для кваліфікації злочинів.
22.
Особливості встановлення прямого умислу в діянні особи. Зміст прямого
умислу. Зміст непрямого умислу.
23.
Умисел та його види в теорії кримінального права.
24.
Встановлення злочинної недбалості в діянні особи. Зміст злочинної
недбалості. Казус як невинне спричинення шкоди. Відмінність від злочинної недбалості.
25.
Злочинна самовпевненість в діянні особи. Відмінність від непрямого
умислу.
26.
Подвійна (змішана) форма вини в кримінальному праві. Порядок визначення
вини в злочинах зі змішаною формою вини.
27.
Мотив та мета вчинення злочинів: їх зміст та кримінально-правове значення.
Емоції та емоційні стани в кримінальному праві: їх кримінально-правове значення.

28.
Питання кваліфікації суспільно небезпечного діяння за умов юридичної
помилки щодо вчиненого. Кваліфікація суспільно небезпечного діяння за умов фактичної
помилки щодо вчиненого.
29.
Підстави кримінальної відповідальності особи при вчиненні готування до
кримінального правопорушення.
30.
Підстави кримінальної відповідальності особи при вчиненні замаху на
кримінальне правопорушення.
31.
Встановлення підстав кримінальної відповідальності у разі добровільної
відмови від доведення кримінального правопорушення до кінця.
32.
Поняття та ознаки співучасті в кримінальному праві.
33.
Теорії кримінальної відповідальності співучасників. Підстави кримінальної
відповідальності пособника, підбурювача, організатора кримінального правопорушення.
34.
Виконавець кримінального правопорушення.
35.
Підбурювач, як вид співучасника.
36.
Пособник як вид співучасника кримінального правопорушення.
37.
Організатор вчинення кримінального правопорушення.
38.
Форми співучасті, критерії їх виділення.
39.
Ексцес виконавця, види та правові наслідки.
40.
Поняття та види причетності до кримінального правопорушення. Підстави
кримінальної відповідальності за причетність до кримінального правопорушення.
41.
Встановлення підстав кримінальної відповідальності у разі вчинення
продовжуваного, триваючого та складеного кримінального правопорушення.
42.
Встановлення підстав кримінальної відповідальності у разі повторності,
сукупності та рецидиву кримінального правопорушення.
43.
Правова природа та сутність обставин, що виключають кримінальну
протиправність діяння.
44.
Необхідна оборона: умови правомірності та наслідки перевищення.
45.
Затримання особи, що вчинила кримінальне правопорушення.
46.
Крайня необхідність: умови правомірності та наслідки перевищення.
47.
Підстави кримінальної відповідальності за виконання наказу або
розпорядження.
48.
Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної
діяльності організованої групи чи злочинної організації, як обставина, що виключає
кримінальну відповідальність.
49.
Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності.
50.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дієвим каяттям.
51.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки
вчинення кримінального правопорушення.
52.
Давність притягнення до кримінальної відповідальності.
53.
Ознаки та цілі покарання за чинним КК України.
54.
Поняття та ознаки системи покарань, її значення в процесі призначення
покарання. Класифікація покарань. Практичне значення класифікації покарань за
порядком призначення, за суб’єктом та залежно від визначеності строку покарання.
55.
Штраф: поняття, зміст, порядок призначення, відповідальність за ухилення
від відбування.
56.
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю:
поняття, зміст, порядок призначення, відповідальність за ухилення від відбування.
57.
Громадські та виправні роботи: поняття, зміст, порядок призначення,
відповідальність за ухилення від відбування.
58.
Арешт: поняття, зміст, порядок призначення, відповідальність за ухилення
від відбування.

59.
Обмеження волі: поняття, зміст, порядок призначення, відповідальність за
ухилення від відбування.
60.
Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців: поняття,
зміст, порядок призначення, відповідальність за ухилення від відбування.
61.
Позбавлення волі на певний строк та довічне позбавлення волі: поняття,
зміст, порядок призначення, відповідальність за ухилення від відбування.
62.
Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або
кваліфікаційного класу: поняття, зміст, порядок призначення, відповідальність за
ухилення від відбування.
63.
Конфіскація майна: поняття, зміст, порядок призначення, відповідальність за
ухилення від відбування.
64.
Система покарань, що застосовуються до неповнолітніх. Особливості їх
призначення.
65.
Заходи кримінально-правового характеру: поняття та види за чинним КК
України.
66.
Поняття призначення покарання. Межі суддівського розсуду, що
встановлені кримінальним законодавством.
67.
Поняття загальних засад призначення покарання. Призначення покарання в
межах санкції статті (частини статті) Особливої частини КК. Призначення покарання
відповідно до вимог Загальної частини КК. Ступінь тяжкості вчиненого злочину як
критерій призначення покарання. Особа винного як критерій обрання індивідуальної міри
покарання.
68.
Поняття та види обставин, що пом’якшують покарання. Їх врахування в
процесі призначення покарання.
69.
Поняття та види обставин, що обтяжують покарання. Призначення
покарання з їх урахуванням.
70.
Призначення покарання на підставі угод (про примирення, про визнання
вини).
71.
Порядок призначення покарання за незакінчений злочин. Призначення
покарання за злочин, вчинений у співучасті.
72.
Підстави та порядок призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено
законом. Порядок призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують
покарання (ст.69-1).
73.
Застосування судами законодавства, що передбачає призначення основних
покарань за сукупністю злочинів. Правила визначення остаточного покарання за
сукупністю злочинів.
74.
Порядок призначення покарання за умов «розірваної» сукупності злочинів
(ч.4 ст. 70 КК).
75.
Застосування судами законодавства, що передбачає призначення основних
покарань за сукупністю вироків. Правила визначення остаточного покарання за
сукупністю вироків. Застосування судами законодавства, що передбачає призначення
додаткових покарань за сукупністю злочинів та сукупністю вироків.
76.
Особливості призначення покарання неповнолітнім.
77.
Інші заходи кримінально-правового характеру: поняття, правова природа та
відмінність від покарання.
78.
Правова природа, мета та підстави застосування примусових заходів
медичного характеру. Види та порядок застосування, продовження, зміни та скасування
примусових заходів медичного характеру. Наслідки їх застосування.
79.
Правова природа та порядок застосування примусового лікування.
80.
Правова природа спеціальної конфіскації. Її відмінність від конфіскації як
виду покарання. Підстави та порядок застосування заходів спеціальної конфіскації.

81.
Правова природа та види примусових заходів виховного характеру. Порядок
застосування примусових заходів виховного характеру.
82.
Правова природа та види інших заходів кримінально-правового характеру,
що застосовуються до юридичних осіб. Підстави та порядок застосування інших заходів
кримінально-правового характеру до юридичних осіб
83.
Поняття та види звільнення від відбування покарання.
84.
Підстави та умови застосування звільнення від відбування покарання з
випробуванням.
85.
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання (підстави та умови
застосування).
86.
Звільнення від покарання за хворобою.
87.
Давність виконання обвинувального вироку.
88.
Амністія та помилування (підстави застосування).
89.
Поняття судимості, її правові наслідки.
90.
Погашення та зняття судимості.
Цивільне право ч. 1 (1 питання)
1.
Цивільне право як галузь права: предмет, метод та принципи.
2.
Концепт сучасного цивільного права.
3.
Загальна характеристика джерел цивільного права.
4.
Цивільні правовідносини: поняття, елементи та класифікація.
5.
Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин.
6.
Цивільні правовідносини в умовах воєнного стану.
7.
Поняття фізичної особи. Правоздатність фізичних осіб.
8.
Цивільна дієздатність юридичної особи: поняття та види.
9.
Обмеження цивільної дієздатності фізичних осіб. Визнання фізичної особи
недієздатною.
10.
Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Оголошення фізичної особи
померлою.
11.
Поняття та ознаки юридичної особи.
12.
Види та організаційні форми юридичних осіб.
13.
Порядок створення юридичної особи. Установчі документи юридичної
особи.
14.
Припинення юридичної особи.
15.
Поняття, ознаки та класифікація особистих немайнових прав фізичних осіб.
16.
Поняття об’єктів цивільних прав та їх оборотоздатність.
17.
Правочини: поняття, ознаки та умови дійсності.
18.
Недійсні правочини, їх юридична природа та види.
19.
Поняття та види представництва.
20.
Довіреність: поняття, види, форма. Припинення представництва за
довіреністю.
Цивільне право ч. 2 (1 питання)
1.
Захист цивільних прав.
2.
Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної
особи.
3.
4.
5.
6.

Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.
Поняття та загальна характеристика речових прав.
Речові права на чуже майно.
Набуття та припинення права власності.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Право довірчої власності.
Право спільної власності.
Право приватної власності фізичних осіб.
Право власності юридичних осіб.
Право державної власності.
Право комунальної власності
Захист права власності
Загальні положення про право власності.
Загальні положення спадкового права.
Здійснення права на спадкування.
Оформлення спадкових прав.
Спадкування за заповітом.
Спадкування за законом.
Цивільно-правова характеристика спадкового договору.

Гарант освітньої програми,
к.ю.н., доцент

І.О. Бут
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