1. Загальні положення
Кваліфікаційний екзамен з цивільного та кримінального права
проводиться Екзаменаційною комісією (ЕК) після завершення теоретичної
та практичної частин навчання за напрямом підготовки 6.030401
"Правознавство" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» \ першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 081 «Право».
Атестація здійснюється на підставі оцінки професійних знань, умінь,
навичок випускників з метою з'ясування відповідності рівня їх підготовки
вимогам встановлених стандартів, навчальним планам і програмам
підготовки за напрямом підготовки 6.030401 "Правознавство" освітньокваліфікаційного рівня «Бакалавр» \ першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти, спеціальності 081 «Право».
За результатами складання кваліфікаційних екзаменів вирішується
питання про присвоєння випускникам відповідної кваліфікації та видачу
диплома (звичайного зразка чи з відзнакою).
Метою атестації з навчальної дисципліни "Цивільне право України" є
діагностика глибини теоретичних знань студентів-випускників щодо
сутності: притаманних цивільно-правовому регулюванню засад ініціативи та
диспозитивності, юридичної рівності та майнової відокремленості і
відповідальності, свободи договору та судового захисту цивільних прав;
основних цивільно-правових категорій та юридичних конструкцій, які
пропонуються на їх підставі, – а також ступеня оволодіння вмінням
практичного застосування отриманих знань у професійній діяльності.
Під час атестації Екзаменаційна комісія враховує мету викладання
навчальної дисципліни "Цивільне право України" та завдання, які мають
виконуватись для досягнення зазначеної мети.
Метою викладання навчальної дисципліни «Цивільне право України» є
підготовка до практичної та наукової діяльності висококваліфікованих
фахівців-правознавців, які володіють системою глибоких знань про
особливості правового регулювання суспільних відносин, що становлять
предмет цивільного права як галузі права. Вивчення даного курсу
спрямоване на усвідомлення студентами значення норм цивільного права в
цілому, його підгалузей, інститутів та субінститутів.
Для досягнення цієї мети мають виконуватись такі основні завдання:
ознайомлення студентів з основними положеннями цивільного права і його
окремими інститутами; ознайомлення студентів з науково-теоретичним
надбанням науки цивільного права; аналіз та узагальнення судової практики
у сфері застосування норм цивільного права; формування у студентів
навичок самостійного вирішення наукових та практичних проблем
цивільного права; сприяння розвитку у студентів самостійності мислення;

засвоєння студентами юридичної лексики і термінології; формування
правової культури студентів.
Метою атестації з навчальної дисципліни "Кримінальне право України"
є діагностика глибини теоретичних знань студентів-випускників щодо
соціальної сутності та змісту чинного кримінального законодавства України,
взаємозв’язку його норм, ступеня оволодіння вмінням їх теоретичного
аналізу та практичного застосування у професійній діяльності.
Під час атестації Екзаменаційна комісія враховує мету викладання
навчальної дисципліни "Кримінальне право України" та завдання, які мають
виконуватись для досягнення зазначеної мети.
Метою викладання навчальної дисципліни «Кримінальне право
України» є підготовка до практичної та наукової діяльності
висококваліфікованих фахівців-правознавців, які володіють системою
глибоких знань про особливості правового регулювання суспільних відносин,
що становлять предмет кримінального права як галузі права. Вивчення
даного курсу спрямоване на: засвоєння студентами основних понять
кримінального права; усвідомлення особливостей найважливіших інститутів
та положень Загальної та Особливої частин Кримінального кодексу України;
формування науково обґрунтованих знань про кримінальну відповідальність
та заходи кримінально-правової боротьби зі злочинністю.
Для досягнення цієї мети мають виконуватись такі основні завдання:
ознайомлення студентів з основними положеннями кримінального права і
його окремими інститутами; ознайомлення студентів з науково-теоретичним
надбанням науки кримінального права; набуття навичок із застосування норм
кримінального права при кваліфікації кримінальних правопорушень; набуття
навичок самостійного аналізу складу кримінального правопорушення.

2. Питання з навчальної дисципліни "Цивільне право України"
Поняття, предмет і метод цивільного права як галузі права.
Система цивільного права як галузі права.
Поняття, система та принципи цивільного законодавства.
Поняття, структура та класифікація цивільних правовідносин.
Поняття та класифікація юридичних фактів. Юридичний склад.
Поняття, принципи, способи та межі здійснення цивільних прав.
Зловживання правом.
7. Порядок, способи та загальна характеристика захисту цивільних прав.
8. Цивільно-правовий захист прав споживачів товарів (робіт, послуг).
9. Поняття,
характерні
ознаки
та
види
цивільно-правової
відповідальності.
10. Підстави, умови та форми цивільно-правової відповідальності.
11. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.
12. Правоздатність та дієздатність фізичних осіб.
13. Безвісна відсутність. Оголошення особи померлою.
14. Опіка та піклування як спосіб забезпечення особистих немайнових і
майнових прав та інтересів фізичних осіб.
15. Поняття, ознаки та види юридичних осіб.
16. Виникнення та припинення юридичних осіб.
17. Поняття та види господарських товариств.
18. Держава та територіальні громади як суб’єкти цивільного права.
19. Поняття та загальна класифікація об’єктів цивільних прав.
20. Поняття та класифікація речей як об’єктів цивільних прав.
21. Поняття та види цінних паперів.
22. Особисті немайнові права фізичної особи відповідно до ЦК України.
23. Поняття та види правочинів у цивільному праві.
24. Поняття та види недійсних правочинів. Правові наслідки недійсності
правочинів.
25. Поняття та види представництва у цивільному праві.
26. Поняття, зміст, форма та види довіреності. Припинення
представництва за довіреністю.
27. Поняття, значення та види строків (термінів) у цивільному праві.
28. Поняття, значення, види та обчислення строків позовної давності.
29. Поняття власності, права власності та правовідносин власності. Зміст
суб’єктивного права власності.
30. Поняття та види права спільної власності.
31. Підстави виникнення та припинення права власності.
32. Поняття та підстави спадкування. Основні поняття спадкового права.
33. Прийняття та відмова від спадщини. Оформлення прав на спадщину.
34. Цивільно-правові засоби захисту права власності.
35. Поняття та види речових прав на чуже майно.
36. Поняття та об’єкти права інтелектуальної власності.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

37. Поняття, об’єкти та загальна характеристика авторського права
України.
38. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,
промисловий зразок.
39. Виключні права на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників.
40. Поняття, елементи та підстави виникнення зобов’язань.
41. Динаміка
зобов’язальних
правовідносин.
Заміна
суб’єктів
зобов’язання.
42. Поняття та принципи виконання зобов’язання.
43. Множина осіб у зобов’язанні. Особливості виконання зобов’язань із
множиною осіб.
44. Поняття та види способів забезпечення виконання зобов’язань.
45. Поняття, предмет і види застави як способу забезпечення виконання
зобов’язань.
46. Поняття, предмет, форми та види неустойки як способу забезпечення
виконання зобов’язань.
47. Підстави припинення зобов’язань.
48. Поняття, характерні ознаки, зміст і форма договору.
49. Договірні типи та види цивільно-правових договорів.
50. Укладення цивільно-правових договорів.
51. Зміна та розірвання цивільно-правових договорів. Правові наслідки
зміни та розірвання цивільно-правових договорів.
52. Поняття, загальна характеристика та види договору купівлі-продажу.
53. Поняття, характерні ознаки, загальна характеристика та види біржових
договорів.
54. Поняття та загальна характеристика алеаторних (ризикових) договорів.
55. Поняття, загальна характеристика та види договору найму (оренди).
56. Поняття, загальна характеристика та види договору підряду.
57. Поняття, загальна характеристика та види договору про надання
послуг.
58. Поняття та види транспортних зобов’язань.
59. Поняття, правова природа та загальна характеристика договору
перевезення вантажу.
60. Договір чартеру (фрахтування).
61. Особливості правового регулювання морських перевезень.
62. Поняття та загальна характеристика договору доручення.
63. Поняття та загальна характеристика договору страхування.
64. Поняття та загальна характеристика кредитного договору.
65. Поняття та правова природа розрахункових правовідносин.
66. Види рахунків за законодавством України. Порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.
67. Способи та форми безготівкових розрахунків.
68. Види договорів щодо розпорядження майновими правами
інтелектуальної власності.

69. Поняття та загальна характеристика ліцензійного договору. Винагорода
(плата) за використання об’єкту права інтелектуальної власності.
70. Поняття та загальна характеристика договору про спільну діяльність.
Договір простого товариства.
71. Поняття та підстави виникнення недоговірних зобов’язань.
72. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.
73. Поняття, характерні риси та загальна характеристика зобов’язань, що
виникають внаслідок завдання шкоди. Генеральний і спеціальні
делікти.
74. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду.
75. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду.
3. Питання з навчальної дисципліни "Кримінальне право України"
1. Кримінальне право України: поняття, предмет, метод правового
регулювання, джерела та система.
2. Принципи кримінального права: поняття, система, зміст, взаємодія та
значення.
3. Закон про кримінальну відповідальність: поняття, ознаки, структура та
значення.
4. Кримінально-правова норма: поняття, види та співвідношення із статтею
закону про кримінальну відповідальність. Структура статей Загальної та
Особливої частин закону про кримінальну відповідальність.
5. Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності: поняття,
ознаки, стадії та форми реалізації.
6. Кримінальне правопорушення: поняття, ознаки та класифікація.
7. Склад кримінального правопорушення як підстава кримінальної
відповідальності: поняття, елементи, ознаки, види та значення.
8. Об’єкт кримінального правопорушення: поняття, види та значення.
9. Предмет кримінального правопорушення, потерпілий від кримінального
правопорушення та їх кримінально-правове значення.
10. Об’єктивна сторона кримінального правопорушення: поняття, ознаки та
значення.
11. Суспільно небезпечне діяння: поняття, ознаки, форми та значення.
12. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, ознаки, види та значення.
13.Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт кримінального
правопорушення): поняття, ознаки, види та значення.
14. Спеціальний суб’єкт кримінального правопорушення: поняття, ознаки,
види та значення.
15. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність, як ознака
суб’єкта кримінального правопорушення.
16. Осудність як ознака суб’єкта кримінального правопорушення: поняття,
ознаки, види та значення.
17. Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення: поняття, ознаки та

значення.
18. Умисел: поняття, ознаки та види.
19. Мотив і мета кримінального правопорушення: поняття, види та значення.
20. Необережність: поняття, ознаки, види та значення.
21. Змішана (подвійна, складна) форма вини: поняття, ознаки та значення.
22. Незакінчене кримінальне правопорушення: поняття, види та значення.
23. Готування до кримінального правопорушення: поняття, ознаки,
відмежування готування від виявлення наміру.
24. Замах на кримінальне правопорушення: поняття, ознаки та види.
25. Співучасть у кримінальному правопорушенні: поняття, ознаки та
значення.
26. Види співучасників кримінального правопорушення.
27. Форми співучасті у кримінальному правопорушенні.
28. Множинність кримінальних правопорушень: поняття, ознаки та значення.
29. Повторність кримінальних правопорушень: поняття, ознаки, види та
значення.
30. Сукупність кримінальних правопорушень: поняття, ознаки, види та
значення.
31. Рецидив кримінального правопорушення: поняття, ознаки, види та
значення.
32. Необхідна оборона: поняття, види, умови правомірності.
33. Крайня необхідність: поняття, умови правомірності.
34. Покарання: поняття, ознаки, соціальні функції та мета (цілі).
35. Система покарань: поняття, ознаки та значення. Класифікація покарань.
36. Позбавлення волі як вид покарання.
37. Арешт та обмеження волі як види покарання.
38. Громадські та виправні роботи як види покрання.
39. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю як вид покарання.
40. Штраф та конфіскація майна як види покарання.
41. Призначення покарання: принципи, загальні засади, їх зміст та значення.
42. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.
43. Призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень.
44. Призначення покарання за сукупністю вироків.
45. Судимість: поняття та значення. Погашення та зняття судимості.
46. Звільнення від кримінальної відповідальністі у зв’язку з дійовим каяттям
та у зв’язку з примиренням винного з потерпілим.
47. Звільнення від кримінальної відповідальністі у зв’язку з передачею особи
на поруки.
48. Звільнення від відбування покарання з випробуванням.
49. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.
50. Примусові заходи медичного характеру, примусове лікування та
спеціальна конфіскація як інші заходи кримінально-правового характеру:
поняття, мета (цілі), застосування та значення.
51. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.

52. Обмежувальні заходи: поняття, види та підстави застосування.
53. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного
ладу або захоплення державної влади (ст. 109 КК України).
54. Державна зрада (ст. 111 КК України).
55. Вбивство: поняття, ознаки та види.
56. Тілесне ушкодження: поняття, ознаки та види.
57. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, захоплення
заручників (ст.ст. 146, 147 КК України).
58. Зґвалтування, його ознаки та відмежування від суміжних злочинів.
59. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у
референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи
діяльності офіційного спостерігача (ст. 157 КК України).
60. Поняття викрадення чужого майна, його форми та види.
61. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою
(ст. 192 КК України).
62. Умисне знищення або пошкодження майна, умисне пошкодження
об’єктів електроенергетики (ст.ст. 194, 194-1 КК України).
63. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (ст. 212
КК України).
64. Порушення правил екологічної безпеки (ст. 236 КК України).
65. Створення злочинної організації, бандитизм (ст.ст. 255, 257 КК України).
66. Терористичний акт, створення терористичної групи чи терористичної
організації (ст.ст. 258, 258-3 КК України).
67. Порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК
України).
68. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації
транспорту особами, що керують транспортними засобами (ст. 286 КК
України).
69. Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК України).
70. Хуліганство (ст. 296 КК України).
71. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів (ст. 307 КК України).
72. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена
громадського формування з охорони громадського порядку і державного
кордону або військовослужбовця (ст. 348 КК України).
73. Зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади
або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ст.ст.
364, 365 КК України).
74. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди
службовою особою, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди
службовій особі (ст.ст. 368, 369 КК України).
75. Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист, та розголошення
відомостей про заходи безпеки щодо таких осіб (ст.ст. 380, 381 КК України).

4. Рекомендована література
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1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР із
змін., внес. згідно із Законами
України. –
Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
2. Про міжнародний фінансовий лізинг: Конвенція УНІДРУА від
28.05.1998
р.
–
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України.
–
Режим
доступу:
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4. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. із змін.,
внес. згідно із Законами
України. –
Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
5. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів: затв.
Міжнародною торговельною палатою 01.01.1994 р. № 500. – Режим
доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN203.html.
6. Кодекс торговельного мореплавства України: Закон України від
23.05.1995 р. із змін., внес. згідно із Законами України. – Режим
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95.
7. Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001 р. із змін., внес.
згідно із Законами України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
8. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI
із змін., внес. згідно із Законами
України. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
9. Повітряний кодекс України: Закон України від 19.05.2011 р. №3393-VI із
змін., внес. згідно із Законами
України. –
Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3393-17.
10. Про авторське право та суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р.
№ 3792-XII із змін., внес. згідно із Законами України. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.
11. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. № 514-VI із
змінами, внесеними згідно із Законами України. – Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/514-17.
12. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. №
2121-III із змін., внес. згідно із Законами України. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.
13. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 р. № 2473VIII. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19.
14. Про виконавче провадження: Закон України від 02.06.2016 р. № 1404VIII. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1404-19.

15. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України
від 08.02.1995 р. № 39/95-ВР із змін., внес. згідно із Законами України.
– Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39/95.
16. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань:
Закон України від 22.11.1996 р. № 543/96-ВР із змін., внес. згідно із
Законами
України.
–
Режим
доступу:
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17. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. № 1576XII із змін., внес. згідно із Законами України. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12.
18. Про депозитарну систему України: Закон України від 06.07.2012 р. №
5178-VI, із змін., внес. згідно із Законами України. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17.
19. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень: Закон України від 01.07.2004 р. із змін., внес. згідно із
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24. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. № 1023XII із змін., внес. згідно із Законами України. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12.
25. Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері
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боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19.06.2003 р. № 979IV із змін., внес. згідно із Законами України. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/979-15.

28. Про іпотечні облігації: Закон України від 22.12.2005 р. № 3273-IV із
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України. –
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12.
31. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. № 2374-III
із змін., внес. згідно із Законами
України. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2374-14.
32. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від
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України від 01.12.1994 р. № 266/94-ВР із змін., внес. згідно із Законами
України. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/266/94.
39. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР із змін.,
внес. згідно із Законами
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Режим доступу:
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Режим доступу:
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–
Режим
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Режим
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Режим доступу:
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правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492 із
змін., внес. згідно з постановами правління Національного банку
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5. Критерії оцінювання знань випускників
під час кваліфікаційного екзамену
з цивільного та кримінального права
Під час відповіді на питання, визначені у білетах, випускник має
проявити здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення,
аналізу і синтезу, показати знання засад і доктрин цивільного та
кримінального права, а також змісту правових інститутів зазначених галузей
національного права.
Випускник повинен: показати, що він глибоко усвідомив сутність та
зміст основних цивільно-правових та кримінально-правових категорій;
проявити здатність до критичного та системного аналізу цивільно-правових
та кримінально-правових явищ; показати вміння грамотно і точно
формулювати та висловлювати свою позицію, належним чином її
обґрунтовувати.
Оцінка “відмінно” (А) ставиться за повну, глибоку, логічну відповідь,
демонстрацію розуміння теоретичного та нормативного матеріалу,
правильне його тлумачення, доказові висновки, правильне використання
юридичної термінології та літератури.
Оцінка “добре” (В) ставиться в разі, коли відповідь відповідає зазначеним
вимогам, але викладений матеріал недостатньо систематизований, не
продемонстровано стійкі вміння у визначенні понять, у висновках і
узагальненнях є окремі неточності.
Оцінка “добре” (С) ставиться в разі, коли відповідь в цілому відповідає
зазначеним вимогам, але викладений матеріал не систематизований, не
продемонстровано вміння у визначенні понять, у висновках і узагальненнях є
суттєві неточності.
Оцінка “задовільно” (D) ставиться, коли студент виявляє розуміння
основних положень питань, але спостерігається поверховість знань,
визначення понять нечітке, недостатні вміння і аргументи, допущені помилки
і неправильне тлумачення окремих норм права або ж правове завдання
розв’язано лише частково.
Оцінка “задовільно” (Е) ставиться, коли студент виявляє розуміння
основних положень питань, але спостерігається поверховість знань, невміння
визначити поняття, недостатні вміння і аргументи, допущені істотні помилки
і неправильне тлумачення норм права, але виконання завдання задовольняє
мінімальним критеріям.
Оцінка “незадовільно” (FХ) ставиться, якщо відповідь неправильна і
свідчить про незнання основного матеріалу. Студентом допущені грубі
помилки при визначенні правових понять і розкритті питань, показано
невміння працювати з нормативними матеріалами.
Оцінка “незадовільно” (F) ставиться, якщо відповідь неправильна і не
відповідає мінімальним вимогам щодо обсягу та якості знань випускника.
Студентом допущені грубі помилки при визначенні правових понять і
розкритті питань, показано невміння працювати з нормативними
матеріалами.
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