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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до пакету документації для проведення комплексного фахового
випробування
Комплексне фахове випробування 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 “магістр” до професійної
діяльності за призначенням.
Комплексне фахове випробування 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 освітньокваліфікаційної характеристики.
При розробці програми комплексного фахового випробування з напрямку
підготовки - 081
“Право” були враховані вимоги кваліфікаційної
характеристики фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, зміст
затверджених робочих планів і програм профілюючих навчальних
дисциплін «Конституційне право», «Адміністративне право та процес»,
«Цивільне право», «Кримінальне право», виробничих практик тощо.
В пакет документації комплексного фахового випробування входять:
1.
Пояснювальна записка до пакету.
2.
Перелік питань з дисциплін.
Примітка. Навчальні програми, методичні матеріали, які можуть
використовуватись при складанні комплексного фахового випробування та
перелік основної та додаткової літератури з дисциплін, які винесені на
державний екзамен можна отримати на кафедрі права.
Комплексне фахове випробування з напрямку підготовки 081 – “Право”
має на меті визначити рівень професійної підготовки студентів Київського
університету ринкових відносин.
Питання, винесені на комплексне фахове випробування, охоплюють
матеріал фахової підготовки і відповідають вимогам кваліфікаційної
характеристики. Питання завдяки своїй комплексності забезпечують
можливість об’єктивно оцінити готовність випускників університету до
професійної діяльності за призначенням.
Комплексне фахове випробування проводиться у формі письмового
тестування, яке містить 100 тестових завдань. Тестові завдання складаються з
ситуаційної задачі, питання або твердження, і чотирьох варіантів відповідей, які
позначені українськими літерами (А, Б, В, Г). Правильна відповідь на тестове
завдання – одна. Тривалість тестування становить – 1 хвилину на одне тестове
завдання (всього 100 хвилин).
Кількість варіантів екзаменаційних буклетів – 20.
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Критерії оцінки складання комплексного фахового випробування:
Оцінка результатів складання комплексного фахового випробування здійснюється за 100-бальною системою контролю знань, прийнятою в університеті та
національною шкалу і відображаються у відповідних відомостях і протоколах роботи Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) – 1 бал за правильну відповідь.
Шкала оцінювання
100бальна
шкала
90 –
100

За національною шкалою

За шкаРівень
лою компетентноECTS
сті

5 „відмінно”

А

Високий
(творчий)

82 –
89

4 „добре”

В

74-81

4 „добре”

С

64-73

3 „задовільно”

D

60-63

3 “задовільно”

35-59

2 „незадовіль-но”

FX

0-34

1 „незадовіль-но”

F

Достатній
(конструктивноваріативний)
Достатній
(конструктивноваріативний)
Середній
(репродуктивний)
Середній
(репродуктивний)
Низький (рецептивнопродуктивний)
Низький
(рецептивнопродуктивний)

Е
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1. Перелік питань з дисципліни «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.
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2. Перелік питань з дисципліни «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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3. Перелік питань з дисципліни «Кримінальне право»
Поняття та система кримінального права України.
Завдання та функції кримінального права.
Поняття злочину та його ознаки. Класифікація злочинів.
Поняття складу злочину, його ознаки та елементи.
Поняття та види об’єкта злочину. Об’єкт та предмет злочину.
Поняття та ознаки об’єктивної сторони складу злочину.
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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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35. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері електронних
обчислювальних машин (комп’ютерів).
36. Кримінально-правова характеристика підробки грошей.
37. Кримінально-правова характеристика злочинів проти авторитету органів державної влади.
38. Кримінально-правова характеристика бандитизму.
39. Кримінально-правова характеристика злочинів проти виборчих, трудових та інших прав.
40. Кримінально-правова характеристика злочинів проти правосуддя.
4. Перелік питань з дисципліни «Адміністративне право та процес».
Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
Адміністративний арешт.
Адміністративний нагляд.
Адміністративні послуги в публічному адмініструванні. Порядок їх надання.
5. Види адміністративних проваджень.
6. Види заходів процесуального примусу в адміністративному судочинстві.
7. Види органів виконавчої влади.
8. Вимоги до позовної заяви.
9. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не
складається.
10. Виправні роботи.
11. Відсторонення осіб від керування транспортними засобами та стан
сп’яніння.
12. Вступ на державну службу.
13. Громадські роботи та суспільно корисні роботи як адміністративні
стягнення.
14. Докази в справах про адміністративні правопорушення.
15. Звернення громадян у системі способів забезпеченні законності.
16.Зміст та основні ознаки суб’єктивної сторони адміністративного проступку.
17.Кабінет Міністрів України і публічна адміністрація.
18.Контроль в публічному адмініструванні.
19. Методи публічного адміністрування.
20. Місце розгляду справ про адміністративні проступки.
21. Об’єкт адміністративного проступку.
22. Обмеження при проходженні публічної служби.
23. Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність.
24. Обставини, що пом’якшують адміністративну відповідальність.
25. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права.
26. Особливості здійснення виконавчої влади в місті Києві.
1.
2.
3.
4.
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27. Підстави адміністративної відповідальності.
28. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
29. Позбавлення спеціального права, наданого громадянину.
30. Поняття державної служби та публічної служби.
31. Поняття і види стягнень за Кодексом України про адміністративні
правопорушення.
32. Поняття та ознаки адміністративного права.
33. Поняття та ознаки адміністративного проступку.
34. Поняття та структура публічної адміністрації.
35. Порядок і підстави проведення особистого огляду та огляду речей.
36. Порядок і підстави тимчасового вилучення посвідчення водія.
37. Порядок і підстави тимчасового затримання транспортних засобів.
38. Порядок оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення.
39. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.
40. Штраф як адміністративне стягнення.

