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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до пакету документації для проведення державного екзамену
Державний екзамен з напрямку підготовки 081 “Право” передбачає
оцінку рівня професійної підготовки студентів Київського університету
ринкових відносин і являє собою систему теоретичних та практичних запитань
та завдань, які дають можливість оцінювати готовність випускників
освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” до професійної діяльності за
призначенням.
Державні екзамени є одним із елементів державної атестації студента,
яка здійснюється після завершення ним навчального плану зазначеного
освітньо-кваліфікаційного рівня для визначення фактичної відповідності
рівня його освітньої підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної
характеристики.
При розробці програми державного екзамену з напрямку підготовки - 081
“Право” були враховані вимоги кваліфікаційної характеристики фахівця
освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, зміст затверджених робочих
планів і програм профілюючих навчальних дисциплін «Теорія держави та
права», «Конституційне право», «Цивільне право», «Кримінальне право»,
виробничих практик тощо.
В пакет документації державного екзамену входять:
1.
Пояснювальна записка до пакету.
2.
Перелік питань з дисциплін.
Примітка. Навчальні програми, методичні матеріали, які можуть
використовуватись при складанні державного екзамену та перелік основної та
додаткової літератури з дисциплін, які винесені на державний екзамен можна
отримати на кафедрі права.
Державний екзамен з напрямку підготовки 081 – “Право” має на меті
визначити рівень професійної підготовки студентів Київського університету
ринкових відносин.
Питання, винесені на державний екзамен, охоплюють матеріал фахової
підготовки і відповідають вимогам кваліфікаційної характеристики. Усього
на кожний усний державний екзамен пропонується по 30 білетів. Кожний білет
містить чотири теоретичних питання. Питання завдяки своїй комплексності
забезпечують можливість об’єктивно оцінити готовність випускників
університету до професійної діяльності за призначенням.
Критерії оцінки складання усного державного екзамену
Оцінка результатів складання державного екзамену здійснюється за 100бальною системою контролю знань, прийнятою в університеті та національною
шкалу і відображаються у відповідних відомостях і протоколах роботи Державної
екзаменаційної комісії (ДЕК).
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Шкала оцінювання
За національною шкалою

За шкалою
ECTS

Рівень
компетентності

5 „відмінно”

А

Високий
(творчий)

82 –
89

4 „добре”

В

Достатній
(конструктивноваріативний)

74-81

4 „добре”

С

Достатній
(конструктивноваріативний)

D

Середній (репродуктивний)

Е

Середній (репродуктивний)
Низький (рецептивнопродуктивний)
Низький
(рецептивнопродуктивний)

100бальна
шкала
90 –
100

64-73
3 „задовільно”

60-63
3 “задовільно”
35-59

2 „незадовільно”

FX

0-34

1 „незадовільно”

F

Критерії оцінювання

Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання,
без допомоги викладача знаходить джерела інформації, використовує набуті
знання і вміння в нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді,
самостійно розвиває власні обдарування
і нахили.
Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі в
стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість
яких незначна.
Студент вміє зіставляти, узагальнювати,
систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно
застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати
аргументи на підтвердження певних думок.
Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і
розуміння основних положень, з допомогою викладача може аналізувати матеріал, виправляти помилки, серед яких є
значна кількість суттєвих.
Студент володіє матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на продуктивному рівні.
Студент володіє матеріалом на рівні
окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.
Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення
окремих фактів, елементів, об’єктів.

5

1. Перелік питань з курсу «Теорія держави та права»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Місце теорії держави і права в системі юридичних наук.
Поняття та ознаки держави.
Теорії походження держави.
Внутрішні функції держави: поняття і зміст.
Зовнішні функції держави: поняття та зміст.
Поняття та елементи форми держави.
Поняття та види форми правління.
Поняття та види форми державного устрою.
Поняття та види державно-правового (політичного) режиму.
Поняття та ознаки органу держави.
Класифікація органів держави.
Поняття та ознаки правової держави.
Поняття та ознаки права.
Поняття та структура системи права.
Поняття та види правових норм.
Структура правової норми.
Поняття та види форм /джерел/ права.
Нормативно-правовий акт як основна форма /джерело/ права України.
Співвідношення норми права та статті нормативно-правового акту
Поняття та види нормативно-правових актів.
Дія нормативно-правових актів у просторі та за колом осіб.
Поняття і види тлумачення норм права.
Тлумачення норм права за обсягом.
Поняття та види суб’єктів правовідносин.
Правопорушення: поняття, ознаки та види.
Склад правопорушень.
Поняття та ознаки юридичної відповідальності.
Підстави притягнення до юридичної відповідальності.
Види юридичної відповідальності.
Загальна характеристика правових систем сучасності.
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2. Перелік питань з курсу «Конституційне право»
1. Поняття, предмет та методи конституційного права України.
2. Конституційно-правові норми, їх особливості.
3. Конституційно-правова відповідальність, її види та особливості.
4. Поняття Конституції України, її сутність, функції та юридичні
властивості.
5. Поняття конституційного ладу та його загальних засад.
6. Форма державного правління в Україні, її особливості та перспективи вдосконалення.
7. Конституційні ознаки України як суверенної держави.
8. Конституційні ознаки України як правової держави.
9. Система та зміст конституційних принципів прав людини.
10. Система конституційних прав і свобод людини і громадянина, її
елементна характеристика.
11. Поняття та основні принципи виборчого права.
12. Референдуми в Україні, порядок їх ініціювання та проведення.
13. Виборчі системи та їх види: практика застосування в Україні.
14. Поняття та конституційні принципи органів державної влади.
15. Основні ознаки Верховної Ради як парламенту України.
16. Функції та повноваження Верховної Ради України.
17. Структура та форми діяльності Верховної Ради України.
18. Місце і роль Президента України в механізмі здійснення державної влади.
19. Основні функції та повноваження Президента України як глави
держави.
20. Особливості конституційно-провового статусу Кабінету Міністрів
України як вищого органу у системі органів виконавчої влади.
21. Склад, порядок формування та організація роботи Кабінету Міністрів України.
22. Поняття та основні функції судової влади.
23. Система судових органів загальної юрисдикції, конституційні
принципи її побудови.
24. Прокуратура України, її основні функції.
25. Поняття та основні функції місцевого самоврядування.
26. Система місцевого самоврядування, особливості її конституційної
моделі.
27. Ради як органи місцевого самоврядування: система, особливості
конституційно-правового статусу її окремих компонентів.
28. Сільський,селищний, міський голова, особливості його конституційно-правового статусу.
29. Поняття територіального та адміністративно-територіального устрою України, його конституційні принципи.
30. Проблеми вдосконалення адміністративно-територіального устрою
України у контексті конституційної реформи.

7

3. Перелік питань з курсу «Цивільне право».
1. Підстави виникнення цивільних правовідносин.
2. Способи захисту суб’єктивних цивільних прав.
3. Критерії та умови самозахисту в цивільному праві.
4. Поняття та обсяг цивільної правоздатності фізичної особи.
5. Поняття,обсяг та види цивільної дієздатності.
6. Підстави та правові наслідки обмеження дієздатності фізичної
особи.
7. Підстави та правові наслідки позбавлення дієздатності фізичної
особи.
8. Підстави визнання фізичної особи безвісті зниклою.
9. Підстави оголошення фізичної особи померлою.
10. Підстави встановлення та припинення опіки та піклування. Права
та обов’язки опікуна та піклувальника.
11. Поняття юридичної особи, способи створення та припинення.
12. Повноваження ліквідаційної комісії. Черговість задоволення вимог
кредиторів у разі ліквідації платоспроможної юридичної особи.
13. Способи волевиявлення та форма правочину.
14. Види недійсних правочинів та правові наслідки недійсності правочину.
15. Поняття строків і термінів в цивільному праві України, порядок їх
обчислення.
16. Позовна давність: поняття, види, порядок обчислення.
17. Довіреність: поняття, види, форма та строк її дії.
18. Припинення представництва за довіреністю та скасування довіреності.
19. Поняття спадкування, час, місце, відкриття спадщини, строк прийняття спадщини, коло спадкоємців
20. Спадкування за законом: коло спадкоємців, обсяг спадщини, черговість.
21. Особи, які не мають права на спадкування і можуть бути усунені
від права на спадкування.
22. Поняття заповіту, форма, порядок посвідчення.
23. Коло осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині.
24. Об’єкти та суб’єкти авторських та суміжних прав.
25. Строки чинності (охорони) авторських та суміжних прав.
26. Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності.
27. Способи набуття та припинення права власності.
28. Гарантії захисту прав споживача за договором роздрібної купівліпродажу.
29. Цивільно-правова характеристика договору дарування.
30. Цивільно-правова характеристика договору довічного утримання.
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4. Перелік питань з курсу «Кримінальне право»
1. Поняття та система кримінального права України.
2. Завдання та функції кримінального права.
3. Поняття злочину та його ознаки. Класифікація злочинів.
4. Поняття складу злочину, його ознаки та елементи.
5. Поняття та види об’єкта злочину. Об’єкт та предмет злочину.
6. Поняття та ознаки об’єктивної сторони складу злочину.
7. Поняття та види суб’єкта злочину. Поняття спеціального суб’єкту злочину.
8. Поняття та ознаки співучасті.
9. Поняття та ознаки суб’єктивної сторони складу злочину.
10. Поняття та види стадій злочину.
11. Види співучасників та форми співучасті.
12. Поняття та ознаки покарання. Мета покарання.
13. Рецидив злочину за кримінальним кодексом України.
14. Необережність та її види.
15. Обставини, що виключають злочинність діяння.
16. Амністія.
17. Характеристика основних видів покарань.
18. Загальні засади призначення покарання.
19. Обставини, які пом’якшують покарання.
20. Обставини, які обтяжують покарання.
21. Види звільнення від покарання та його відбування.
22. Поняття та наслідки судимості.
23. Поняття та система Особливої частини кримінального права України, її
взаємодія з Загальною частиною.
24. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.
25. Поняття та система злочинів проти основ національної безпеки України.
26. Кримінально-правова характеристика злочинів проти життя та здоров’я
особи.
27. Кримінально-правова характеристика «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини».
28. Хуліганство та його види. Особливості кваліфікації цього злочину.
29. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
30. Кримінально-правова характеристика злочинів проти власності.
31. Кримінально-правова характеристика злочинів проти довкілля.
32. Кримінально-правова характеристика злочинів проти встановленого порядку несення військової служби.
33. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних
засобів.
34. Кримінально-правова характеристика злочинів проти безпеки руху та
експлуатації транспорту.
35. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері електронних обчислювальних машин (комп’ютерів).

