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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 другого 

(магістерського) 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 

другого (магістерського) 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 другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-

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

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

засвоєні здобувачами: «Верховенство права: теорія і практика», 

«Законодавчий процес», «Сучасні національні правові системи», «Захист 

прав власності». 

Підсумкова атестація здобувачів проводиться у формі усного 

опитування за білетом. Білет містить по одному питанню з кожної дисципліни, 

що включається до складу кваліфікаційного іспиту. Тривалість 

кваліфікаційного іспиту становить 3 години, з них 1 година відводиться на 

підготовку здобувача до відповіді.  

Кількість варіантів екзаменаційних білетів – 10. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

університет ринкових відносин» і відображаються у протоколах роботи 

екзаменаційної комісії (ЕК) – 20 балів за правильну відповідь. 

 

Шкала оцінювання 

100-бальна 

шкала 

За 

національною 

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 „задовільно” D Середній (репродуктивний) 

60-63 3 “задовільно” Е Середній (репродуктивний) 

35-59 2 „незадовіль-

но” 

FX Низький (рецептивно-

продуктивний) 

0-34 1 „незадовіль-

но” 

F Низький  

(рецептивно-продуктивний) 

 

 

             

 

  



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ 

ІСПИТ 

 

Питання з дисципліни «Верховенство права: теорія і практика» 

1.  «Загальна воля» як критерій правового закону: ілюзії та реальність. 

2. Англійська доктрина верховенства права (rule of law). 

3. Верховенство права в системі правового регулювання суспільних 

відносин. 

4. Верховенство права і правова держава: співвідношення. 

5. Верховенство права та інститут конституційної скарги. 

6. Верховенство права та судова практика Європейського Суду з прав 

людини стосовно України із забезпечення виконання судових рішень. 

7. Верховенство права як пріоритет найвищих загальнолюдських 

цінностей. 

8. Визначення у нормативно-правових актах найважливіших сфер 

суспільного розвитку. 

9. Витоки ідеї верховенства права. 

10. Вищі цінності у системі загальнолюдських цінностей. 

11. Вплив вислову Протагора «Людина є мірою всіх речей» на вирішення 

проблеми критеріїв правового закону. 

12. Впровадження загальнолюдських принципів у національну юридичну 

практику та національне законодавство. 

13. Два підходи до вирішення проблеми співвідношення права і закону. 

14. Доктрини країн континентальної Європи, споріднені з верховенством 

права. 

15. Ефективні механізми контролю за відповідністю законодавства 

Конституції України та міжнародним пактам про права людини. 

16. Загальна характеристика вимог верховенства права (у діяльності 

Конституційного Суду України).      

17. Загальні гарантії забезпечення принципу верховенства права. 

18. Загальнолюдські принципи права та їх види. 

19. Загальнолюдські цінності, що розкривають суть принципу 

верховенства права. 

20. Закріплення принципу верховенства права у Статуті Ради Європи. 

21. Застосування стандартів правової держави у конституційному 

судочинстві. 

22. Значення праці Альберта Дайсі «Вступ до вивчення конституційного 

права». 

23. Ідеї та ідеали як критерії правового закону. 

24. Історія виникнення та розвитку правової держави. 

25. Категорія справедливості та її роль у визначенні правової природи 

законів. 

26. Категорія справедливості як критерій правового закону з позицій 

верховенства права.  



27. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод як 

інструмент забезпечення верховенства права. 

28. Міжнародно-правові гарантії забезпечення принципу верховенства 

права. 

29. Національна правова система України і загальнолюдські принципи 

права. 

30. Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України  з прав 

людини. 

31. Поняття об’єктивного та суб’єктивного права. 

32. Поняття принципів у праві. 

33. Поняття та ознаки правової держави.  

34. Поняття та риси верховенства права. 

35. Право на життя як вимога принципу верховенства права. 

36. Правовий закон: проблема критеріїв. 

37. Практика Європейського суду з прав людини як додатковий засіб 

забезпечення принципу верховенства права. 

38. Принцип верховенства права в діяльності Конституційного Суду 

України. 

39. Принцип верховенства права і права людини. 

40. Принцип верховенства права і правової держави: єдність основних 

вимог. 

41. Принцип верховенства права та аспекти принципів права. 

42. Принцип верховенства права у Загальній декларації прав людини. 

43. Принцип верховенства права у міжнародних актах про права людини. 

44. Принцип верховенства права у практиці конституційного судочинства. 

45. Принцип верховенства права у сфері виконавчої влади. 

46. Принцип особистої недоторканності людини. 

47. Принцип пріоритету прав і свобод людини і громадянина. 

48. Принципи, що декларують загальнолюдські цінності. 

49. Принципи, що декларують побудову державної влади. 

50. Проблема критеріїв правового закону. 

51. Проблема співвідношення права і закону. 

52. Проблема співвідношення права та моралі. 

53. Проблеми критеріїв правового закону. 

54. Реалізація принципу верховенства права у правотворчій, 

правозастосовній та судовій сферах. 

55. Реалізація принципу верховенства права у сучасній Україні. 

56. Спеціально-юридичні гарантії забезпечення принципу верховенства 

права. 

57. Стандарти правової держави в рішеннях Конституційного суду 

України. 

58. Тлумачення принципу верховенства права Міжнародною комісією 

юристів. 

59. Тлумачення та застосування принципу верховенства права 

Європейським Судом з прав людини. 



60. Три групи міжгалузевих принципів права з історичного погляду. 

61. Три основні принципи теорії верховенства права А.Дайсі. 

62. Характерні риси принципів права. 

63. Цінність права. 

64. Шляхи реалізації принципу верховенства права в Україні. 

 

Питання з дисципліни «Законодавчий процес» 

1. Поняття «законодавчий процес» 

2. Підготовка законопроекту. Структура законодавчого акта. 

3. Стадії законодавчого процесу. Право вето. 

4. Види законодавчого процесу. 

5. Поняття та види експертизи нормативно-правових актів, її види. 

6. Правова експертиза нормативно-правових актів.  

7. Науково-правова експертиза 

8. Антикорупційна експертиза. 

9. Експертиза нормативно-правових актів на відповідність Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод проводиться у два етапи: 

10. Гендерно-правова експертиза нормативно-правових актів. 

11. Поняття законодавчої техніки 

12. Норми права 

13. Юридичні конструкції як засоби законодавчої техніки 

14. Структура закону 

 

Питання з дисципліни «Сучасні національні правові системи» 

1. Сутність та структура політико-правової системи. 

2. Типологія політичної та правової систем. 

3. Економічні, політичні та соціальні умови становлення політико 

4. Правової системи сучасної України. 

5. Головні напрями реформування політичної системи в Україні. 

6. Політичні системи: поняття та структура 

7. Правова система: поняття та структура 

8. Функції політичної системи. 

9. Загальносоціальні функції права. 

10. Спеціально-юридичні функції права. 

 

Питання з дисципліни «Захист прав власності» 

1. Сутність та види інструментів публічного адміністрування 

2. Нормативний акт як інструмент публічного адміністрування  

3. Адміністративний акт як інструмент публічного адміністрування 

4. Адміністративний договір як інструмент публічного адміністрування  

5. Адміністративний розсуд у публічному адмініструванні: поняття та 

умови застосування  



6. Сутність та види адміністративної процедури  

7. Принципи адміністративної процедури 

8. Учасники адміністративної процедури  

9. Стадії адміністративної процедури, їх зміст  

10. Поняття, ознаки, види адміністративних послуг. Суб’єкти відносин 

надання адміністративних послуг.  

11. Порядок надання адміністративних послуг  

12. Інструменти захисту прав приватних осіб у сфері публічного 

адміністрування  

13. Адміністративне оскарження  

14. Інші інструменти захисту прав особи (перегляд рішення суб’єктом 

публічного адміністрування, який його ухвалив, за ініціативою особи; захист 

особи з ініціативи суб’єкта публічного адміністрування; відшкодування 

шкоди суб’єктом публічного адміністрування; адміністративна юстиція). 

15. Загальні положення адміністративного судочинства:  

- завдання адміністративного судочинства; 

- критерії, за якими суд оцінює правомірність рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єкта публічного адміністрування;  

- принципи адміністративного судочинства;  

- правила предметної, інстанційної та територіальної юрисдикції, 

наслідки їх недотримання (порушення);  

- склад суду, відводи;  

- учасники адміністративної справи, їх представники, інші учасники 

судового процесу; 

- докази та доказування.  

16. Звернення до адміністративного суду. 

17. Розгляд адміністративних справ у порядку загального та спрощеного 

позовного провадження.  

18. Особливості розгляду типових та зразкових справ. 

19. Судові рішення в адміністративних справах.  

20. Звернення судового рішення до виконання. Судовий контроль за 

виконанням судового рішення.  

21. Перегляд судового рішення в адміністративній справі. 

22. Поняття та види цивільної юрисдикції  

23. Предметна та суб’єктна юрисдикція 

24. Інстанційна юрисдикція  

25. Територіальна юрисдикція (підсудність) 

26. Поняття доказів. Належність, допустимість, достовірність, достатність 

доказів.  

27. Засоби доказування: письмові, речові та електронні докази, висновки 

експертів, показання свідків 

28. Обов’язок доказування та подання доказів. Витребування доказів.  

29. Предмет доказування. Підстави звільнення від доказування. 

30. Оцінка доказів 

31. Забезпечення доказів 



32. Процесуальні строки 

33. Поняття процесуальних строків та їх види. 

34. Обчислення процесуальних строків. Початок перебігу й закінчення 

процесуальних строків. Наслідки пропущення процесуальних строків.  

35. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків 

36. Позовне провадження  

37. Наказне провадження  

38. Окреме провадження 

39. Перегляд судових рішень  

40. роцесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у 

цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб). Судовий 

контроль за виконанням судових рішень. Відновлення втраченого судового 

провадження  

41. Визнання та виконання рішень іноземних судів. Судові доручення про 

надання правової допомоги.  

42. Основні різновиди норм Особливої частини КК України.  

43. Норми, що визначають ознаки певних видів кримінальних 

правопорушень та (або) окремих їх різновидів, та особливості їх змісту.  

44. Норми, що визначають межі караності за певні види кримінальних 

правопорушень та (або) окремі їх різновиди, та особливості їх змісту.  

45. Норми, що передбачають звільнення від кримінальної відповідальності 

за певні види кримінальних правопорушень (окремі їх різновиди), та 

особливості їх змісту. 

46. Корисливі посягання на власність.  

47. Загальні ознаки кримінальних правопорушень, пов’язаних з 

незаконним оберненням чужого майна на користь винуватої особи чи третіх 

осіб («розкрадання»).  

48. Момент визнання кримінального правопорушення закінченим у 

складах окремих корисливих посягань на власність. 

49. Крадіжка: ознаки основного і кваліфікованих складів кримінального 

правопорушення. Грабіж: ознаки основного і кваліфікованих складів 

кримінального правопорушення. Розбій: ознаки основного і кваліфікованих 

складів кримінального правопорушення. Вимагання: ознаки основного і 

кваліфікованих складів кримінального правопорушення. Розмежування 

розбою, насильницького грабежу та вимагання.  

50. Шахрайство: ознаки основного і кваліфікованих складів кримінального 

правопорушення. Привласнення, розтрата та заволодіння чужим майном 

шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем: 

ознаки основного і кваліфікованих складів кримінального правопорушення.  

51. Кількісні характеристики в складах корисливих посягань на власність. 

52. Кваліфікуючі ознак «повторно», «проникнення в житло, інше 

приміщення чи сховище»: особливості кримінально-правового змісту у 

складах окремих корисливих посягань на власність.  



53. Особливості кваліфікації розбою і вимагання при конкуренції 

кримінально-правових норм та за сукупністю з іншими кримінальними 

правопорушеннями.  

54. Некорисливі посягання на власність. 

55. Умисне знищення або пошкодження чужого майна: ознаки основного і 

кваліфікованих складів кримінального правопорушення.  

56. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво: 

ознаки основного і кваліфікованих складів кримінального правопорушення 

 


