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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма підсумкової атестації включає: 

1. Пояснювальну записку. 

2. Критерії оцінювання кваліфікаційного іспиту підсумкової 

атестації. 

3. Перелік питань, що виносяться на кваліфікаційний іспит. 

Кваліфікаційний іспит підсумкової атестації є обов’язковим елементом 

освітньо-професійної програми «Право» підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. Підсумкова атестація здійснюється 

після завершення здобувачами навчального плану. 

Кваліфікаційний іспит підсумкової атестації спеціальності 081 Право є 

комплексним та передбачає оцінку рівня професійної підготовки здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ВНЗ «Київський університет 

ринкових відносин» і являє собою систему теоретичних та практичних 

запитань та завдань, які дають можливість оцінювати готовність 

випускників до професійної діяльності за призначенням. 

При розробці програми підсумкової атестації у формі кваліфікаційного 

іспиту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-

пррофесійної програми «Право», спеціальності 081  «Право», галузі знань 08 

«Право» було враховано зміст спеціальних (фахових) компетентностей, що 

засвоєні здобувачами: «Теорія держави та права», «Цивільне право», 

«Господарське право», «Кримінальне право», «Господарський процес», 

«Кримінальний процес». 

Підсумкова атестація здобувачів проводиться у формі письмового 

тестування, яке містить 60 тестових завдань. Тестові завдання складаються з 

питання або твердження, і чотирьох варіантів відповідей, які позначені 

українськими літерами (А, Б, В, Г). Правильна відповідь на тестове завдання – 

одна. Тривалість тестування становить 80 хвилин.  

Кількість варіантів екзаменаційних білетів – 20. 

Примітка. Навчальні програми, методичні матеріали, які можуть 

використовуватись при підготовці до підсумкової атестації та перелік основної 

та додаткової літератури з дисциплін фахової компетентності, що виносяться 

на підсумкову атестацію можна отримати на кафедрі права. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ 

ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ 

Оцінювання результатів складання підсумкової атестації у формі 

кваліфікаційного іспиту здійснюється за 100-бальною системою контролю знань, 

національною шкалою та шкалою ЄКТС, прийнятою в ВНЗ «Київський універси-

тет ринкових відносин» і відображаються у протоколах роботи екзаменаційної ко-

місії (ЕК) – 1,7 балу за правильну відповідь. 

Шкала оцінювання 

100-

бальна шкала  

За національ-

ною шкалою 

За 

шкалою 

ECTS 

Рівень 

Компетентності 

90 – 100 5 „відмінно” 

 

А Високий 

(творчий) 

 

82 – 89 4 „добре” В 

 

Достатній 

(конструктивно-варіативний) 

74-81 4 „добре” С Достатній 

(конструктивно-варіативний) 

64-73 3 „задовіль-

но” 

D Середній (репродуктивний) 

60-63 3 “задовіль-

но” 

Е Середній (репродуктивний) 

35-59 2 „незадовіль-

но” 

FX Низький (рецептивно-

продуктивний) 

0-34 1 „незадовіль-

но” 

F Низький 

(рецептивно-продуктивний) 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ 

 

Перелік питань з дисципліни «Теорія держави і права» 

1. Теорія держави і права в системі юридичних наук. 

2. Державна влада: поняття і ознаки. 

3. Державний суверенітет.  

4. Типологія держави. 

5. Форма правління держави, її різновиди 

6. Форма державного устрою, її різновиди.  

7. Механізм держави  

8. Державна служба і її види 

9. Поняття та ознаки права. 

10. Функції права. 

11. Право і мораль. 

12. Джерела права 

13. Поняття, риси і класифікація принципів права. 

14. Роль принципів права у правовому регулюванні. 

15. Поняття та ознаки норми права. 

16. Публічне і приватне право: поняття та їх співвідношення. 

17. Матеріальне та процесуальне право. 

18. Галузі та інститути права: поняття та класифікація. 

19. Співвідношення національного і міжнародного права. 

20. Стадії створення нормативно-правових актів. Порядок прийняття 

законів в Україні. 

21. Дія нормативно-правових актів у часі. 

22. Дія нормативно-правових актів у просторі та за колом осіб. 

23. Правопорушення: поняття і склад. 

24. Поняття, ознаки та підстави юридичної відповідальності. 

25. Види юридичної відповідальності. 

26. Цілі, функції і принципи юридичної відповідальності. 

27. Поняття тлумачення норм права. 

28. Поняття прав людини. 

29. Демократична держава. Демократія як форма реалізації народов-

ладдя. 

30. Поняття і ознаки правової держави. 

31. Поняття і ознаки соціальної держави. 

32. Види правових систем сучасності.  
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Перелік питань з дисципліни «Господарське право» 

1. Поняття, предмет, метод, принципи і система господарського 

права. 

2. Господарська діяльність у господарському праві 

3. Господарські правовідносини: поняття, особливості і види.  

4. Особливості господарського законодавства. 

5. Ефективність і соціальне призначення  державного регулювання 

для економіки держави. 

6. Основні напрями економічної політики держави.  

7. Форми, методи і засоби державного управління економікою. 

8. Держава і органи місцевого самоврядування як учасники госпо-

дарювання. 

9. Загальні засади, поняття і види суб'єктів господарювання.  

10. Утворення (заснування) нового суб’єкта господарювання. 

11. Державна реєстрація суб’єкта господарювання. 

12. Загальні підстави припинення діяльності суб’єкта господарюван-

ня. 

13. Поняття та види господарських товариств.  

14. Установчі документи  господарських товариств: поняття, види, 

зміст. 

15. Правове становище акціонерних товариств. 

16. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю 

17. Правове становище товариства з додатковою відповідальністю 

18. Правове становище повного товариства, командитного товарист-

ва. 

19. Майно суб’єктів господарювання. Корпоративні права та корпо-

ративні відносини. 

20. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної 

власності. 

21. Цінні папери у господарській діяльності 

22. Поняття види та підстави виникнення господарських зобов’язань. 

23. Виконання господарських зобов’язань, забезпечення виконання го-

сподарських зобов’язань. 

24. Припинення  господарських зобов’язань 

25. Розірвання господарських зобов’язань. Недійсність господарського 

зобов’язання. 

26. Поняття, види, функції, зміст та форма  господарських договорів. 

27. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських догово-

рів. 

28. Поняття та функції відповідальності в господарському праві. Пі-

дстави та наслідки господарсько-правової відповідальності. 

29. Форми господарсько-правової відповідальності та строки її реалі-

зації. 

30. Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення анти-

монопольно-конкурентного законодавства 
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Перелік питань з дисципліни «Господарський процес» 

1. Принципи судочинства в господарських судах України.  

2. Характеристика принципу гласності судового процесу. 

3. Сутність принципу пропорційності, змагальності та рівності в су-

довому процесі. 

4. Джерела господарського процесуального права. Практика ЄСПЛ 

при здійсненні господарського судочинства 

5. Форми господарського судочинства 

6. Поняття малозначних справ 

7. Предметна  та суб’єктна юрисдикція господарського суду 

8. Інстанційна юрисдикція господарського суду. Організаційна сис-

тема господарських судів України.  

9. Територіальна юрисдикція господарського суду. 

10. Виключна підсудність господарських спорів 

11. Альтернативна підсудність господарських спорів 

12. Склад суду. Відвід судді: підстави та порядок 

13. Учасники справи: склад та їх права і обов’язки 

14. Представники в господарському процесі. Треті особи як учасники 

судового процесу. Види та процесуальний статус третіх осіб.  

15. Інші учасники судового процесу: склад та їх права і обов’язки 

16. Поняття та види доказів. Поняття доказування. Загальні вимоги 

до доказів 

17. Види та порядок обчислення процесуальних строків 

18. Склад судових витрат та порядок їх розподілу між сторонами  

19. Судовий збір. Порядок та розміри сплати судового збору.   

20. Поняття  та порядок здійснення наказного провадження 

21. Вимоги до позовної заяви. Обов’язкові додатки до позовної зая-

ви. 

22. Врегулювання спору за участю судді. 

23. Підстави для залишення позовної заяви без розгляду. Підстави 

для зупинення провадження у справі. Підстави для закриття провадження у 

справі. 

24. Порядок здійснення позовного провадження. 

25. Порядок здійснення спрощеного позовного провадження. 

26. Судові рішення: види, порядок набрання законної сили та поря-

док їх вручення. 

27. Порядок та строк розгляду апеляційної скарги. 

28. Повноваження суду апеляційної інстанції. 

29. Порядок подання касаційної скарги, підстави та строк на касацій-

не оскарження. 

30. Повноваження суду касаційної інстанції. 
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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 право-

чину. 

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 довіре-

ності. 

19. Поняття спадкування, час, місце, відкриття спадщини, строк при-

йняття  спадщини, коло спадкоємців 

20. Спадкування за законом: коло спадкоємців, обсяг спадщини, чер-

говість. 

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 власно-

сті. 

27. Способи набуття та припинення права власності. 

28. Гарантії захисту прав споживача за договором роздрібної купівлі-

продажу. 

29. Цивільно-правова характеристика договору дарування. 

30. Цивільно-правова характеристика договору довічного утримання. 
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Питання з дисципліни « Адміністративне право» 

1. Адміністративний примус як метод публічного адміністрування 

2. Адміністративна відповідальність посадових осіб. 

3. Адміністративна відповідальність юридичних осіб. 

4. Характеристика форм публічного адміністрування 

5. Характеристика методів  публічного адміністрування 

6. Способи забезпечення законність і дисципліна у публічному ад-

мініструванні 

7. Поняття і сутність прокурорського нагляду у публічному адмініс-

труванні 

8. Поняття і сутність адміністративного нагляду з боку Національ-

ної поліції 

9. Поняття і система принципів публічного адміністрування 

10. Механізм адміністративно-правового регулювання 

11. Адміністративна відповідальність та її ознаки. 

12. Державна реєстрації політичних партій та громадських організа-

цій 

13. Мета, завдання і функції публічного адміністрування 

14. Види органів виконавчої влади 

15. Загальна характеристика Закону України «Про запобігання кору-

пції»  від 14 жовтня 2014р.  

16. Загальна характеристика Кодексу України про адміністративні 

правопорушення 

17. Поняття та характеристика складових адміністративного право-

порушення 

18. Основні напрями публічного адміністрування у сфері освіти і на-

уки 

19. Основні напрями  публічного адміністрування у сфері охорони 

здоров’я 

20. Основні напрями публічного адміністрування у сфері внутрішніх 

справ 

21. Основні напрями публічного адміністрування у сфері безпеки і 

оборони 
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Перелік питань з дисципліни «Кримінальне право» 

1. Поняття та форми реалізації кримінальної відповідальності. 

2.  Поняття, ознаки та елементи кримінального правопорушення. 

3.  Поняття спеціального суб’єкта кримінального правопорушення. 

4.  Поняття і види стадій вчинення кримінального правопорушення. 

5.  Поняття та ознаки співучасті у кримінальному правопорушенні. 

6.  Необхідна оборона. 

7.  Система та види покарань. 

8.  Погашення та зняття судимості. 

9. Обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили до-

машнє насильство. 

10. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

11. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповно-

літніх.  

12. Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України 

(ст. 110 КК). 

13. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та ін-

ших військових формувань (ст. 114-1 КК). 

14.  Поняття та види умисних вбивств. 

15.   Поняття та види тілесних ушкоджень. 

16.  Домашнє насильство (ст. 226-1 КК). 

17.  Незаконне позбавлення волі або викрадення людини           (ст. 146 

КК).. 

18. Порушення недоторканості приватного життя (ст. 182 КК).  

19.  Розбій (ст. 187 КК України).  

20. Контрабанда (ст. 201 КК)  

21. Незаконне полювання (ст. 248 КК).  

22. Бандитизм (ст. 257 КК).  

23. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибу-

ховими речовинами (ст. 263 КК).  

24. Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК). 

25. Втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність (ст. 304 КК). 

26.  Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх ана-

логів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (ст. 305 КК).  

27.  Наруга над державними символами (ст. 338 КК). 

28. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових 

зобов’язань (ст. 355 КК). 

29. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК). 

30. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій 

особі (ст. 369 КК). 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/parao2506

