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СИЛАБУС 
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН 

(назва освітньої компоненти (дисципліни) 

 

1) Шифр за освітньою програмою: ОК35 

2) Навчальний рік: 2021/2022 

3) Освітній рівень: перший рівень вищої освіти (бакалавр) 

4) Форма навчання: денна 

5) Галузь знань: 08 «Право» 

6) Спеціальність, назва освітньої програми: 081 «Право»; «Будівельне та містобудівне право» 

8) Статус освітньої компоненти: обов’язкова 

9) Семестр: VІІІ 

11) Контактні дані викладача: проф., д.ю.н. Сердюк Н.А. 

E-mail: serdyuk.na@knuba.edu.ua; serdyuk_natalia@ukr.net 

Контакти: (097)968-53-34;  

Профіль на сайті КНУБА:  http://www.knuba.edu.ua/?page_id=47977 

Ауд. 431 Центрального корпусу КНУБА 

 

12) Мова викладання: українська 

13) Пререквізити «Конституційне право України», «Цивільне право», «Адміністративне право», «Кримінальне 

право», «Цивільний процес», «Адміністративний процес», «Кримінальний процес», «Міжнародне публічне 

право», «Міжнародний захист прав людини» 

14) Мета курсу: - встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, 

умінь та компетентностей вимогам стандарту вищої освіти, достатніх для ефективного виконання завдань 
інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності; 

- оцінювання рівня сформованості загально-професійних і спеціалізовано-професійних коспетентностей 

(занання, вміння, комунікація, автономність та відповідальність, інтегральна компетентність) випускників, 

передбачених відповідним рівнем національної рамки кваліфікацій і освітньо-професійною програмою 

фахівців за даним напрямком. 
 

 

15) Результати навчання: 

№ Програмний результат навчання  
Метод перевірки 

навчального ефекту 

Форма 

проведення 

занять 

Посилання на 

програмні 

компетентності 
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1. ПРН1. Визначати переконливість аргументів у 

процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

Обговорення під час 

занять, есе 

Практичні 
заняття, 

СРС 

ІК 
ЗК1 

2. ПРН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у 

контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання. 

Обговорення під час 

занять, есе 

Практичні 
заняття, 
СРС 

ІК 
ЗК1, 3, 4 

СК4,5,6,7,8, 12,13 

3. ПРН3. Проводити збір і інтегрований аналіз 

матеріалів з різних джерел. 

Обговорення під час 

занять, есе 

Практичні 
заняття, 
СРС 

ІК 
ЗК1, 3 

СК4,5,6,7,8, 12,13 

4. ПРН4. Формулювати власні обґрунтовані 

судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Обговорення під час 

занять, есе 

Практичні 
заняття, 

СРС 

ІК 
ЗК1, 3, 4 

СК4,5,6,7,8, 12 

5. ПРН5. Давати короткий висновок щодо окремих 

фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Обговорення під час 

занять, есе 

Практичні 
заняття, 
СРС 

ІК 
ЗК1, 3, 4 

СК1,2,4,5,6,7,8, 
12,13 

6. ПРН10. Вільно спілкуватися державною та 

іноземною мовами як усно, так і письмово, 

правильно вживаючи правничу термінологію. 

Обговорення під час 

занять, есе 

Практичні 

заняття, 
СРС 

ІК 

ЗК 4 
СК4,5,6 

7. ПРН11. Володіти базовими навичками риторики. Обговорення під час 

занять, есе 

Практичні 
заняття, 
СРС 

ІК 
ЗК3,4 

СК4,5,6,7,8 

8. ПРН12. Доносити до респондента матеріал з 
певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Обговорення під час 
занять, есе 

Практичні 
заняття, 
СРС 

ІК 
ЗК1, 3, 4 

СК4,5,6,7,8, 12 

9. ПРН13. Пояснювати характер певних подій та 

процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту. 

Обговорення під час 

занять, есе 

Практичні 
заняття, 
СРС 

ІК 
ЗК1, 4 

СК4,5,6,7,8, 12 

10. ПРН18. Виявляти знання і розуміння основних 

сучасних правових доктрин, цінностей та 

принципів функціонування національної 

правової системи. 

Обговорення під час 

занять, есе 

Практичні 
заняття, 
СРС 

ІК 
ЗК3 

СК1,2,4,5,6,7,8, 
12,13 

11. ПРН19. Демонструвати необхідні знання та 
розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів та норм фундаментальних галузей 

права. 

Обговорення під час 
занять, есе 

Практичні 
заняття, 
СРС 

ІК 
ЗК3 

СК1,2,4,5,6,7,8 

12. ПРН20. Пояснювати природу та зміст основних 

правових явищ і процесів. 

Обговорення під час 

занять, есе 

Практичні 

заняття, 
СРС 

ІК 

ЗК3 
СК1,2,4,5,6,7,8, 13 

13. ПРН21. Застосовувати набуті знання у різних 

правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові 
висновки. 

Обговорення під час 

занять, есе 

Практичні 
заняття, 
СРС 

ІК 
ЗК1, 3, 4 

СК4,5,6,7,8, 12,13 

 

16) Структура курсу: 

Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, 

год. 

Лабораторні 

заняття, 

год. 

Курсовий проект/ курсова 

робота 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійні робота 

здобувача, 

год. 

Форма 

підсумко-

вого 

контролю 

 16   74 Іспит 

Сума годин: 90 

Загальна кількість кредитів ЕСТS  3 

Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного 

навантаження: 
16(0,53) 

17) Зміст курсу 

 

Практичні заняття 

МОДУЛЬ 1. 

ГАЛУЗІ ПРАВА 
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Змістовий модуль 1. 

Матеріальне право 

 

Практичне заняття 1. Конституційне право України 

1. Система та джерела конституційного права. 

2. Поняття і сутність народовладдя. Пряма (безпосередня) та представницька демократія. Виборче право і 

виборча система: поняття та принципи. 

3. Державна влада в Україні: конституційно-правова характеристика. 

4. Поняття конституційного ладу України. Поняття та конституційні гарантії місцевого самоврядування в 

Україні. 
5. Поняття та принципи конституційного статусу людини в Україні. 

 

Практичне заняття 2. Цивільне право  

1. Право на захист цивільних прав та інтересів.  

2. Форми і способи захисту суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів.  

3. Захист цивільних прав та інтересів судом.  

4. Право на позов. Класифікація позовів  за видами вимог.   

5. Адміністративний захист цивільних прав.  

6. Захист цивільних прав нотаріусом.  

7. Самозахист суб’єктивних цивільних прав та інтересів.  

8. Строки захисту цивільних прав. Позовна давність. 

 

Практичне заняття 3. Адміністративне право  

1. Система органів виконавчої влади влади в Україні, їх рівні.  

2. Джерела адміністративного права.  

  3. Поняття, ознаки та види адміністративних послуг. 

  4. Адміністративна процедура — поняття та види. Учасники та стадії адміністративної процедури. 

 5. Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування як основні різновиди публічної служби.  

 

Практичне заняття 4. Кримінальне право  

1. Поняття складу кримінального правопорушення, його ознаки та елементи. 

2. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи. 

3. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень проти власності.  
4. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів.  

5. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень проти довкілля.  

6. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення 

військової служби. 

 

 

Змістовий модуль 2 

Процесуальне право 

 

Практичне заняття 5. Адміністративний процес  

1. Загальна характеристика юрисдикції адміністративних судів, їх територіальні підсудність. 

2. Органи влади – як учасники адміністративного процесу.  
3. Строки звернення до адміністративного суду, зокрема у справах щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності дільничної виборчої комісії, дільничної комісії з референдуму, членів цих комісій. 

4. Строки апеляційного та касаційного оскарження у адміністративних справах. 

5. Судовий збір в адміністративному процесі. 

 

Практичне заняття 6. Цивільний процес  

1. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин. Їх права та обов’язки. 

2. Поняття і види цивільної юрисдикції. Особливості розгляду справи у судах загальної юрисдикції. 

3. Поняття та  сутність апеляційного та касаційного проваджень. 

 

Практичне заняття 7. Кримінальний процес  
1. Система стадій кримінального процесу, іх̈ загальна характеристика, завдання. 

2. Презумпція невинуватості. Забезпечення права на захист. 

3. Диспозитивність як засада кримінального провадження. 

4. Початок та місце провадження досудового розслідування. 
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5. Поняття, сутність, завдання та строки підготовчого судового провадження. Загальні положення та етапи 

судового розгляду. 

 

Змістовий модуль 3 

Міжнародне право 

 

Практичне заняття 8. Міжнародне публічне право та міжнародний захист прав людини. 

1. Поняття та особливості основних принципів міжнародного права. 
2. Суб'єкти міжнародного публічного права. 
3. Відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння. 
4. Характеристика норм міжнародного гуманітарного права. 
5. Поняття та елементи правового статусу людини та громадянина. 
6. Міжнародно-правові механізми захисту прав людини. 

7. ООН та інші універсальні органи щодо мужнародного захисту прав та свобод людини. 

8. Європейська система захисту прав людини. 

 

 

Питання підсумкового контроля 

Питання з дисципліни «Конституційне право України» 

 

Система конституційного права. 

Джерела конституційного права України 
Поняття конституційного ладу України. 

Поняття і сутність народовладдя. Пряма (безпосередня) та представницька демократія. 

Виборче право і виборча система: поняття та принципи. 

Поняття та конституційні гарантії місцевого самоврядування в Україні. 

Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України. 

Поняття та принципи конституційного статусу людини в Україні. 

Конституційні засади законодавчої влади в Україні. 

Роль і місце Президента України в системі органів державної влади. 

Поняття виконавчої влади та її місце в механізмі державної влади. 

Конституційні засади функціонування судової влади. 

 

Питання з дисципліни «Адміністративне право» 

 

Суть та види джерел адміністративного права. 

Поняття суб’єктів публічного адміністрування. Система органів виконавчої влади. Основні рівні органів 

виконавчої влади в Україні 

Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України — як учасники адміністративного 

процесу в державному управлінні. 

Місце приватної особи в системі суб’єктів адміністративного права. 

Особливості політичних партій та громадських організацій як суб'єктів адміністративного права. 

Поняття, ознаки та види адміністративних послуг, порядок їх надання 

Поняття та види адміністративної процедури. Учасники і стадії адміністративної процедури. 

Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування як основні різновиди публічної служби. 
Адміністративне правопорушення (проступок) і адміністративна відповідальність. 

 

Питання з дисципліни «Кримінальне право» 

Поняття та система кримінального права Украін̈и. Завдання та функціі ̈кримінального права. 

Поняття кримінального правопорушення та його ознаки. Класифікація кримінальних правопорушень. Стадії 

кримінального правопорушення.  

Поняття та види об’єктів кримінального правопорушення. Предмет кримінального правопорушення. 

Поняття та види суб’єкта кримінального правопорушення.  

Поняття та ознаки суб’єктивноі ̈сторони складу кримінального правопорушення. 

Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності. 

Поняття та ознаки покарання, види покарання. Призначення покарання, звільнення від покарання та його 
відбування. 

Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи. 

Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень проти власності.  

Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.  
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Кримінально-правова характеристика корупційних правопорушень.  

Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень проти довкілля.  

 

Питання з дисципліни «Цивільне право» 

 

Принципи цивільного права.  

Цивільні правовідносини: поняття, види, елементи.  

Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків.  

Захист цивільних прав. Способи захисту цивільних прав. 

Фізичні особи як суб’єкти цивільних прав та обов’язків. 
Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав та обов’язків. 

Об’єкти цивільних прав. 

Поняття та види правочинів. Недійсність правочинів.  

Поняття та види представництва. Довіреність. 

Право власності та обмежені речові права.  

Права інтелектуальної власності: види, підстави виникнення (набуття), строк чинності, способи здійснення, 

способи захисту. 

Зобов'язання: поняття, підстави виникнення, види, зміст, виконання.  

Цивільний договір: поняття, зміст, види (класифікація). 

Поняття та підстави спадкування. Спадкування за заповітом та за законом.  

 

Питання з дисципліни «Міжнародне публічне право» 
 

Поняття «міжнародного публічного права». 

Класифікація норм міжнародного права. 

Принцип рівноправ’я і самовизначення народів. 

Міжнародно-правовий звичай. 

Міжнародна законність. 

Міжнародно-правовий статус міжнародних неурядових організацій. 

Визнання держав. 

Правонаступництво України. 

Міжнародне гуманітарне право: сутність і структура. 

Відповідальність держав у міжнародному публічному праві. 
 

Питання з дисципліни «Міжнародний захист прав людини» 

 

Міжнародне право захисту прав людини як галузь міжнародного права. 

Загальна характеристика Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. 

Поняття і ознаки міжнародних механізмів захисту прав і свобод людини (загальна характеристика). 

Універсальні механізми захисту прав людини. Їх класифікація. 

Європейські механізми захисту прав людини. 

Міжамериканська, Африканська, Азійсько-Тихоокенська системи захисту прав людини. 

Європейський Суд з прав людини як найбільш ефективний міжнародний регіональний механізм захисту прав і 
свобод людини. 

Міжнародно-правовий захист прав дитини, молоді, жінок, та ін. вразливих категорій населення. 

Правовий статус біженців і вимушених переселенців та їх міжнародно-правовий захист.  

 

Питання з дисципліни «Кримінальний процес» 

 

Система стадій кримінального процесу, іх̈ загальна характеристика, завдання. 

Презумпція невинуватості. Забезпечення права на захист. Диспозитивність як засада кримінального 

провадження. 

Функціі ̈та повноваження суду, судді, слідчого судді. 

Прокурор, слідчий та дізнавач у кримінальному процесі та їх процесуальне становище у різних стадіях 
кримінального процесу. 

Захисник та його процесуальне становище у кримінальному процесі. 

Підозрюваний, обвинувачуваний, іх̈ права та обов’язки. 

Елементи кримінально-процесуального доказування. Предмет та межі доказування у кримінальному 

провадженні. Поняття та види джерел доказів.  
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Види заходів забезпечення кримінального провадження та правила застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження.  

Початок та місце провадження досудового розслідування у кримінальному процесі. 

Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових), негласних (розшукових) дій 

та їх види.  

Поняття, сутність, завдання та строки підготовчого судового провадження. Загальні положення та етапи 

судового розгляду. 

 

Питання з дисципліни «Цивільний процес» 

 
Поняття та система принципів цивільного судочинства. 

Процесуальні права та обов’язки учасників справи. 

Поняття і види представництва в цивільному процесі. 

Поняття і види цивільної юрисдикції. 

Поняття доказів у цивільному процесі. Види засобів доказування: письмові, речові та електронні докази, 

висновки експертів, показання свідків. 

Поняття процесуальних строків у цивільному процесі та їх види. 

Заяви по суті справи, їх види. 

Завдання та строки розгляду справи по суті. 

Поняття та  сутність апеляційного та касаційного проваджень у цивільному процесі. 

 

Питання з дисципліни «Адміністративний процес» 
 

Загальна характеристика юрисдикції адміністративних судів, їх територіальна підсудність. 

Учасники адміністративного процесу. 

Процесуальні строки в адміністративному процесі, в тому числі строки апеляційного та касаційного 

оскарження. 

Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади. 
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Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р. // Відом. Верхов. Ради України . – 

1999. – № 18. – Ст. 774 (з наступ. змін. та допов.).  

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року // Відомості Верховної 

Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.  

Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 

червня 1993 року // Голос України. – 1993. – 6 серпня.  

Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 року // Офіційний вісник України від 07.11.2014. – № 

87. – Cт. 2471. 
Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради 

України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.  

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року //Відомості Верховної Ради 

України. – 2010. – №41–45. – Ст.529.  

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 р. // Голос України. – 16.06.2016.  

Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 

2011. – № 38. – Ст. 385. 

Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 

28 жовтня 2015 р. № 878. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF.  

Постанови Пленуму Верховного Суду в цивільному судочинстві. 3-тї вид., допов. і перероб. Упорядник 

Вереша Р.В. Київ: Алерта, 2020. 411 с.  

 

 
 

 

19) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 

 

Питання 1 Питання 2 Питання 3 Сума балів 

34 33 33 100 

 

 

21) Умови допуску до підсумкового контролю: 

1. Студент, який пропустив аудиторне заняття з поважних причин, має продемонструвати викладачу та надати 

до деканату ФУПП документ, який засвідчує ці причини. 

2. Студент, який пропустив практичне заняття, повинен законспектувати джерела, які були визначені 

викладачем як обов’язкові для конспектування, та продемонструвати конспект викладачу до складання іспиту. 

3. За об’єктивних причин (хвороба, міжнародне стажування тощо) навчання може відбуватись в он-лайн формі 

за погодженням із керівником курсу. 

22) Політика щодо академічної доброчесності:  
Списування під час тестування та інших опитувань, які проводяться у письмовій формі, заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). У разі виявлення фактів списування з боку студента він отримує інше 

завдання. У разі повторного виявлення призначається додаткове заняття для проходження тестування. 

23) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3394 

 

 

 


