1. Загальні положення
Кваліфікаційний екзамен з конституційного та адміністративного 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 "Конституційне право
України" є діагностика глибини теоретичних знань студентів-випускників в
галузі конституційного права України, опанування ними методики правового
аналізу
норм
зазначеної
галузі,
з'ясування
наявності
вміння:
використовувати отримані знання щодо конституційного захисту прав і
свобод людини і громадянина; користуватися здобутими навичками у сфері
взаємовідносин громадян, їх об'єднань та інших інститутів громадянського
суспільства із органами та посадовими особами публічної влади, а також
щодо провадження та процедури розгляду питань конституційно-правового
характеру в державних органах та установах; аналізувати та коментувати
нормативно-правові акти, які регламентують статус людини та громадянина,
функціонування інститутів громадянського суспільства, організацію та
діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування.
Під час атестації Екзаменаційна комісія враховує мету викладання
навчальної дисципліни "Конституційне право України" та завдання, які
мають виконуватись для досягнення зазначеної мети.
Метою атестації з навчальної дисципліни "Адміністративне право
України" є діагностика глибини теоретичних знань студентів-випускників
щодо: основних категорій адміністративного права; сутності виконавчої
влади;
публічного управління; механізмів адміністративно-правового
забезпечення прав і свобод людини; управління галузями і функціями
держави; забезпечення законності в управлінській діяльності, – а також
ступеня оволодіння вмінням практичного застосування отриманих знань у
професійній діяльності.

Під час атестації Екзаменаційна комісія враховує мету викладання
навчальної дисципліни "Адміністративне право України" та завдання, які
мають виконуватись для досягнення зазначеної мети.

2. Питання з навчальної дисципліни "Конституційне право України"
1. Поняття та принципи сучасного українського конституціоналізму.
2. Поняття, предмет та функції конституційного права як галузі права.
3. Поняття конституційного права як науки. Завдання та функції науки
конституційного права.
4. Поняття та елементи системи конституційного права.
5. Поняття, особливості та структура конституційно-правової норми.
6. Поняття та види конституційно-правових інститутів.
7. Поняття та види джерел конституційного права.
8. Поняття та функції конституції. Класифікація конституцій.
9. Структура та юридичні властивості Конституції України.
10. Поняття та функції правової охорони Конституції. Суб’єкти правової
охорони Конституції.
11. Поняття, особливості та елементи конституційно-правових відносин.
12. Загальна характеристика та класифікація суб’єктів конституційноправових відносин.
13. Поняття та види об’єктів конституційних правовідносин.
14. Поняття,
особливості
та
функції
конституційно-правової
відповідальності.
15. Підстави конституційно-правової відповідальності. Санкції у
конституційному праві.
16. Поняття, зміст і принципи конституційного ладу України.
17. Основи конституційного ладу в системі Конституції України.
18. Основні конституційні характеристики Української держави.
19. Сутність та основні форми народовладдя. Пряма та представницька
демократія.
20. Поняття та види референдумів.
21. Конституційно-правова регламентація організації і проведення
референдумів в Україні.
22. Поняття та види виборчих систем.
23. Поняття, види та принципи виборчого права.
24. Поняття та стадії виборчого процесу.
25. Порядок виборів Президента України.
26. Основні засади виборів народних депутатів України.
27. Організація і порядок проведення місцевих виборів.
28. Поняття громадянського суспільства та конституційні основи його
формування.

29. Поняття, види, порядок створення та припинення громадських
об’єднань.
30. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні.
31. Поняття та принципи конституційно-правового статусу людини та
громадянина.
32. Поняття та юридична природа конституційних прав і свобод людини і
громадянина.
33. Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина.
34. Конституційні обов’язки людини і громадянина.
35. Конституційні гарантії здійснення прав і свобод людини і громадянина
в Україні.
36. Міжнародно-правові стандарти в сфері прав людини і громадянина.
37. Поняття і принципи громадянства України.
38. Підстави набуття та припинення громадянства України.
39. Правове положення іноземців та осіб без громадянства в Україні.
40. Статус біженців в Україні. Умови і порядок набуття та втрати статусу
біженця.
41. Особливості конституційно-правового статусу закордонних українців.
42. Поняття внутрішньо-переміщених осіб та особливості їх правового
статусу.
43. Суверенітет держави. Види суверенітету.
44. Форма держави. Республіканська форма правління в Україні.
45. Поняття та склад державної території. Державний кордон.
46. Юридичні ознаки України як унітарної держави.
47. Територіальний
устрій
України.
Система
адміністративнотериторіального устрою України.
48. Поняття, ознаки та види органів державної влади України.
49. Законодавча влада в Україні: становлення, розвиток та місце в системі
державних органів.
50. Конституційний склад, структура і повноваження Верховної Ради
України.
51. Поняття та стадії законодавчого процесу. Акти Верховної Ради
України.
52. Конституційно-правовий статус народного депутата України.
53. Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради з
прав людини.
54. Конституційно-правовий статус Президента України.
55. Повноваження
Президента
України.
Підстави
дострокового
припинення повноважень Президента України.
56. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони.
57. Поняття та система органів виконавчої влади.
58. Порядок формування, склад і компетенція Кабінету Міністрів України.
Акти Кабінету Міністрів України.
59. Система центральних органів виконавчої влади та їх компетенція.
60. Функції та компетенція місцевих органів виконавчої влади.

61. Система та принципи судоустрою в Україні.
62. Конституційно-правовий статус суддів в Україні.
63. Порядок формування та повноваження Вищої ради правосуддя.
64. Статус присяжного в Україні. Вимоги до присяжного.
65. Склад, порядок формування та компетенція Конституційного Суду
України.
66. Структура та організація діяльності Конституційного Суду України.
Форми звернення до Конституційного Суду.
67. Поняття і правова природа актів Конституційного Суду України.
68. Поняття, принципи та система місцевого самоврядування в Україні.
69. Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування.
70. Способи формування органів місцевого самоврядування.
71. Конституційно-правовий статус депутата місцевої ради і гарантії його
діяльності.
72. Автономна Республіка Крим (АРК) – невід’ємна складова частина
України. Органи АРК, нормативно-правові акти органів АРК.
73. Конституційно-правові засади організації та діяльності прокуратури
України. Функції і повноваження прокуратури.
74. Конституційна скарга. Суб’єкти права на конституційну скаргу.
75. Статус української мови, порядок функціонування і застосування.
Використання інших мов в Україні.

3. Питання з навчальної дисципліни "Адміністративне право України"
1. Соціальне призначення адміністративного права. Відносини, що складають
предмет адміністративного права.
2. Характеристика управлінських, правоохоронних та правозабезпечувальних
відносин у змісті предмета адміністративного права.
3. Поняття та значення принципів адміністративного права.
4. Загальне адміністративне право та його структура.
5. Особливе адміністративне право та його структура.
6.Склад та значення принципу верховенства права
для регулювання
адміністративних правовідносин.
7.Значення
принципів
належного
врядування
для
регулювання
адміністративних правовідносин. Принципи належного врядування.
8. Поняття, значення та система джерел адміністративного права.
9.Національні та міжнародні джерела адміністративного права.
10.Поняття «державне управління», «публічне адміністрування» та їх
співвідношення.
11. Поняття, зміст та співвідношення понять «публічна адміністрація» і
«публічний інтерес».
12.Поняття «належне врядування» та принципи «належного врядування».
13.Поняття та види форм та методів публічного адміністрування.

14.Правові та неправові форми публічного адміністрування: поняття та
загальна адміністративно-правова характеристика.
15.Поняття адміністративного примусу. Види заходів адміністративного
примусу.
16.Переконання та заохочення в діяльності публічних адміністрацій.
17. Поняття «суб’єкт публічного адміністрування». Ознаки суб’єкта
публічного адміністрування. Групи суб’єктів публічного адміністрування.
18. Компетенція суб’єкта публічного адміністрування як сукупність
адміністративних повноважень. Види адміністративних повноважень.
19. Поняття інструмента публічного адміністрування. Види інструментів
публічного адміністрування.
20. Поняття, юридичне значення та ознаки нормативного акту суб’єкта
публічного адміністрування. Види нормативних актів.
21. Вимоги до нормативного акту. Порядок підготовки та ухвалення
нормативного акту.
22. Поняття, юридичне значення та ознаки адміністративного акту.
Відмежування адміністративного акту від інших актів (документів) суб’єкта
публічного адміністрування.
23. Види адміністративних актів. Процедура видання адміністративного акту.
Виконання адміністративного акту.
24. Чинність адміністративного акту (умови чинності, способи доведення до
відома, припинення чинності).
25.Поняття нікчемності адміністративного акту. Підстави визнання
адміністративного акту нікчемним.
26. Поняття, юридичне значення та ознаки адміністративного договору.
27. Чинність адміністративного договору (умови чинності, припинення
чинності). Поняття нікчемності адміністративного договору. Підстави
визнання адміністративного договору нікчемним.
28. Поняття, юридичне значення та ознаки фактичної дії як інструменту
публічного адміністрування. Сфера застосування та види фактичних дій.
29. Поняття та умови застосування адміністративного розсуду в публічному
адмініструванні. Види розсуду в діяльності публічних адміністрацій.
30. Поняття та основні елементи електронного врядування. Співвідношення
понять «електронне врядування», «електронна держава», «електронна
демократія», «електронний уряд».
31. Поняття та види адміністративної процедури. Система принципів
адміністративної процедури.
32. Учасники адміністративної процедури: адміністративний орган, адресат
(у тому числі заявник), заінтересовані особи. Представництво в
адміністративній процедурі.
33.Стадії адміністративної процедури: ініціювання та початок провадження,
підготовка справи до розгляду, розгляд і вирішення справи, оформлення
адміністративного акту, його доведення до відома адресатів та
заінтересованих осіб, перегляд адміністративного акту.

34. Поняття та ознаки адміністративної послуги. Види адміністративних
послуг.
35. Суб’єкти відносин щодо надання адміністративних послуг (суб’єкт
звернення, суб’єкт надання адміністративних послуг, центри надання
адміністративних послуг, адміністратори).
36. Стадії процедури надання адміністративної послуги, юридичні документи
та дії, що супроводжують процедуру надання адміністративних послуг.
Плата за надання адміністративних послуг (адміністративний збір).
37. Поняття та сутність публічної служби. Відмінність публічної служби від
інших видів трудової діяльності особи. Види публічної служби.
38. Поняття публічного службовця та класифікація публічних службовців.
Посади публічної служби та їх категорії.
39. Обов’язки та права публічного службовця. Етика публічної служби.
40. Проходження публічної служби: вступ на публічну службу, службова
кар’єра, припинення публічної служби. Особливості проходження державної
служби.
41. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність публічних службовців.
Система дисциплінарних стягнень і принципи їх застосування.
42. Система суб’єктів адміністративного права. Індивідуальні та колективні
суб’єкти адміністративного права.
43.Роль Президента України в адмініструванні виконавчої влади в Україні.
44. Рівні органів виконавчої влади України. Адміністративна
правосуб’єктність органів виконавчої влади.
45.Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади і їх
адміністративно-правовий статус.
46.Місцеві державні адміністрації та військово-цивільні адміністрації як
суб’єкти адміністративного права.
47.Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування.
48.Адміністративно-правовий статус об’єданань громадян.
49.Підприємства, установи та організації як колективні суб’єкти
адміністративного права.
50.Громадяни України, іноземці та особи без громадянства як індивідуальні
суб’єкти адміністративного права.
51.Адміністративна правоздатність, дієздатність та деліктоздантість
приватної особи.
52.Сутність суб’єктивних публічних прав приватної особи.
53.Види суб’єктивних публічних прав приватної особи та їх реалізація.
54.Види інструментів захисту прав приватної особи в сфері публічного
адміністрування.
55. Поняття адміністративного проступку та його ознаки (діяння, суспільна
шкідливість,
протиправність,
винність,
караність).
Відмежування
адміністративного проступку від кримінального правопорушення.
56.Склад адміністративного проступку. Особливості юридичного складу
адміністративного правопорушення, зафіксованого в автоматичному режимі.

57. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності.
Ознаки адміністративної відповідальності. Відмежування адміністративної
відповідальності від інших видів юридичної відповідальності.
58. Поняття адміністративного стягнення. Система і види адміністративних
стягнень.
59. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх осіб за вчинення
адміністративних проступків.
60. Стадії провадження в справі про адміністративний проступок. Звичайне
провадження. Спрощене провадження.
61. Складання протоколу в справі про адміністративне правопорушення.
Випадки, коли протокол у справі про адміністративне правопорушення не
складається.
62. Доставлення правопорушника з метою складання протоколу про
адміністративне правопорушення.
63.Загальна характеристика заходів забезпечення провадження у справах про
адміністративне правопорушення.
64.Права та обов᾽язки осіб, які беруть участь у розгляді справи про
адміністративне правопорушення.
65.Місце, строк та порядок розгляду справи про адміністративне
правопорушення.
66.Порядок оскарження постанови у справі про адміністративне
правопорушення.
67.Загальні засади порядку виконання постанови у справі про
адміністративне правопорушення.
68.Поняття та основні елементи механізму адміністративно-правового
регулювання.
69.Адміністративно-правові режими: поняття, зміст та види.
70.Дисциплінарні провадження в адміністративному праві.
71.Публічний захист прав і свобод фізичних та юридичних осіб засобами
громадянського суспільства.
72. Система адміністративних судів. Юрисдикція адміністративних судів.
73. Адміністративний позов та вимоги до нього.
74. Завдання та принципи адміністративного судочинства.
75.Учасники судового процесу згідно з Кодексом адміністративного
судочинства України та їх процесуальний статус.
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5. Критерії оцінювання знань випускників
під час кваліфікаційного екзамену
з конституційного та адміністративного 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 конституційного та
адміністративного права, а також змісту правових інститутів зазначених
галузей національного права.
Випускник повинен: показати, що він глибоко усвідомив сутність та
зміст основних конституційно-правових та адміністративно-правових
категорій; проявити здатність до критичного та системного аналізу
конституційно-правових та адміністративно-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.

Відповідність оцінок у балах оцінкам
за національною шкалою і шкалою ECTS

Оцінка
Оцінка
в балах за національною
шкалою

Оцінка
за шкалою ECTS
Оцінка

Пояснення
Відмінно
(відмінне розкриття
матеріалу, без помилок,
вміле використання
нормативних джерел)
Дуже добре
(розкриття матеріалу лише
з незначною
кількістю помилок)
Добре
(вище середнього рівня з
кількома помилками)
Задовільно
(загалом вірне розкриття
матеріалу з певною
кількістю суттєвих
помилок)
Достатньо
(розкриття матеріалу
задовольняє мінімальним
критеріям)
Незадовільно
(з можливістю повторного
складання)
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Відмінно

A

85 – 89

Добре

B

75 – 84

70 – 74

C

Задовільно

D

Задовільно
60 – 69

35 – 59

0 – 34

E

Незадовільно

FX

Незадовільно

F

Незадовільно
(з обов’язковим повторним
курсом)

Примітка

