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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Атестація здобувачів вищої освіти – це встановлення відповідності 

засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших 

компетентностей вимогам стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 

«Право» галузі знань 08 «Право» для першого рівня вищої освіти та освітньої 

програми «Будівельне та містобудівне право» підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Атестація 

проводиться у формі атестаційного екзамену. 

Відповідно до навчального плану підготовки студентів атестація 

випускників КНУБА проводиться на основі засобів об’єктивного контролю 

ступеня досягнення кінцевих цілей освіти та професійної підготовки. 

Атестація осіб, які навчаються за спеціальністю 081 «Право» 

проводиться на підставі аналізу успішності навчання, оцінювання якості 

засвоєння змісту обов’язкових компонентів, рівня сформованості загальних 

та фахових компетентностей, досягнення програмних результатів навчання 

здобувачами.  

Принципами формування і реалізації методик, призначених для 

кількісного та якісного оцінювання рівня досягнення результатів навчання та 

сформованості програмних компетентностей осіб, які пройшли підготовку за 

освітньою програмою, є: уніфікація, комплексність, взаємозамінність та 

взаємодоповненість, актуальність, інформативність, дієвість, 

індивідуальність, диференційованість, об’єктивність і відкритість, єдність 

вимог, предметність, інноваційність, валідність, варіативність.  

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти передбачає застосування 

у процесі професійної діяльності суми знань, набутих під час навчання, 

володіння належною культурою мислення, здатність теоретично 

обґрунтовувати власну позицію.  

Нормативна форма атестації встановлюється в освітньо-професійній 

програмі. Атестація якості підготовки бакалаврів права щодо встановлення 
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фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньо-

кваліфікаційної характеристики здійснюється екзаменаційною комісією після 

виконання студентами у повному обсязі навчального плану. 

Атестаційний екзамен проводить Екзаменаційна комісія з атестації 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня у складі Голови та 

членів комісії. Екзаменаційна комісія створюється щороку наказом ректора 

університету і діє відповідно до нормативних актів КНУБА та Міністерства 

освіти і науки України.  

Атестаційний екзамен проводиться в усній формі за екзаменаційними 

білетами. 

До складання державного кваліфікаційного іспиту з фаху для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня допускаються 

студенти, які повністю оволоділи навчальною програмою. 
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ  

 

Атестація випускників здійснюється атестаційною екзаменаційною 

комісією на підставі оцінки рівня здобутих компетентностей випускників, 

передбачених відповідним рівнем Національної рамки кваліфікацій. 

Проведення комплексного атестаційного екзамену передбачене 

освітньо-професійною програмою «Будівельне та містобудівне право» 

спеціальності 081 «Право». 

Метою проведення атестаційного екзамену є: 

- 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. 

 

Компетентності здобувачів освітньої програми, що формуються в 

результаті засвоєння освітньої компоненти 

Код Зміст компетентності 

Інтегральна компетентність 

ІК Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі 

правничої діяльності. 

Загальні компетентності 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності 

ЗК4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
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ЗК8 Здатність бути критичним і самокритичним 

ЗК11 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; 

усвідомлення цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідності його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК12 Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 

ЗК13 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

Фахові компетентності 

СК3 Цінування та повага до гідності людини як найвищої соціальної 

цінності, розуміння її правової природи. 

СК4 Здатність застосовувати Конвенцію про захист прав людини та 

основоположних свобод, а також прецедентну практику 

Європейського суду з прав людини. 

СК5 Здатність застосовувати норми та інститути міжнародного 

публічного права, а також міжнародного приватного права 

СК6 Здатність здійснювати порівняльний аналіз окремих правових 

інститутів права Європейського Союзу та Ради Європи і правової 

системи України. 

СК7 Здатність застосовувати норми та інститути права, щонайменше з 

таких галузей, як: конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне 

процесуальне право, трудове право, кримінальне і кримінальне 

процесуальне право. 

СК8 Здатність застосовувати правові принципи та доктрини. 

СК11 Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 

факти. 

СК12 Здатність аналізувати правові проблеми та обґрунтовувати правові 

позиції. 

СК13 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ. 

 

Програмні результати здобувачів освітньої програми, що формуються в 

результаті засвоєння освітньої компоненти 

 

Код Програмні результати 

ПРН 2 Знати та розуміти міжнародні стандарти прав людини, положення 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а 
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також практику Європейського суду з прав людини. 

ПРН 4 Знати та розуміти основи права Європейського Союзу. 

ПРН 5 Давати короткий правовий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю. 

ПРН 8 Застосовувати інститути міжнародного публічного права, а також 

міжнародного приватного права. 

ПРН 10 Вільно спілкуватись державною та іноземною мовами як усно, так 

і письмово, із застосуванням правничої термінології. 

ПРН 11 Мати базові навички риторики. 

ПРН 13 Знати та розуміти особливості реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права. 

ПРН 18 Застосовувати в професійній діяльності основні сучасні правові 

доктрини, цінності та принципи функціонування національної 

правової системи. 

ПРН 19 Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

ПРН 20 Виокремлювати і аналізувати юридично значущі факти і робити 

обґрунтовані правові висновки. 
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НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО АТЕСТАЦІЙНОГО 

ЕКЗАМЕНУ 

 

Конституційне право України 

Система та джерела конституційного права. Поняття і сутність 

народовладдя. Пряма (безпосередня) та представницька демократія. Виборче 

право і виборча система: поняття та принципи. Державна влада в Україні: 

конституційно-правова характеристика. Поняття конституційного ладу 

України. Поняття та конституційні гарантії місцевого самоврядування в 

Україні. Поняття та принципи конституційного статусу людини в Україні. 

 

Цивільне право  

Право на захист цивільних прав та інтересів. Форми і способи захисту 

суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів. Захист цивільних прав 

та інтересів судом. Право на позов. Класифікація позовів  за видами вимог.   

Адміністративний захист цивільних прав. Захист цивільних прав нотаріусом.  

Самозахист суб’єктивних цивільних прав та інтересів. Строки захисту 

цивільних прав. Позовна давність. 

 

Адміністративне право та адміністративний процес 

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

адміністративного права. Поняття, ознаки та види адміністративних послуг. 

Адміністративна процедура – поняття та види. Учасники та стадії 

адміністративної процедури. Державна служба та служба в органах 

місцевого самоврядування як основні різновиди публічної служби. 

Загальна характеристика юрисдикції адміністративних судів, їх 

територіальні підсудність.  Органи влади – як учасники адміністративного 

процесу. Строки звернення до адміністративного суду, зокрема у справах 

щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, 
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дільничної комісії з референдуму, членів цих комісій. Строки апеляційного 

та касаційного оскарження у адміністративних справах. Судовий збір в 

адміністративному процесі. 

 

Кримінальне право  

Поняття складу кримінального правопорушення, його ознаки та 

елементи. 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 

обігу наркотичних засобів. Кримінально-правова характеристика 

кримінальних правопорушень проти довкілля. Кримінально-правова 

характеристика кримінальних правопорушень проти встановленого порядку 

несення військової служби. 

 

Цивільний процес  

Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин. Їх права та 

обов’язки. Поняття і види цивільної юрисдикції. Особливості розгляду 

справи у судах загальної юрисдикції. Поняття та  сутність апеляційного та 

касаційного проваджень. 

 

Кримінальний процес  

Система стадій кримінального процесу, їх загальна характеристика, 

завдання. Презумпція невинуватості. Забезпечення права на захист.  

Диспозитивність як засада кримінального провадження. Початок та місце 

провадження досудового розслідування. Поняття, сутність, завдання та 

строки підготовчого судового провадження. Загальні положення та етапи 

судового розгляду. 

 

Міжнародне публічне право  
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Поняття та особливості основних принципів міжнародного права. 

Суб'єкти міжнародного публічного права. Відповідальність держав за 

міжнародно-протиправні діяння. Характеристика норм міжнародного 

гуманітарного права. 

 

Міжнародний захист прав людини 

Поняття та елементи правового статусу людини та громадянина. 

Міжнародно-правові механізми захисту прав людини. ООН та інші 

універсальні органи щодо мужнародного захисту прав та свобод людини. 

Європейська система захисту прав людини. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО АТЕСТАЦІЙНОГО 

ЕКЗАМЕНУ 

 

 

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 «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. 
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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 «Адміністративне право та адміністративний 

процес» 

 

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. 
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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. 

 

 

Питання з дисципліни «Кримінальне право» 

 

Поняття та система кримінального права України. Завдання та функції 

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’єктивної 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.  

Кримінально-правова характеристика корупційних правопорушень.  
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Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень 

проти довкілля.  

 

 

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 «Кримінальний процес» 

 

Система стадій кримінального процесу, їх загальна характеристика, 

завдання. 

Презумпція невинуватості. Забезпечення права на захист. 

Диспозитивність як засада кримінального провадження. 

Функції 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, їх права та обов’язки. 
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Елементи кримінально-процесуального доказування. Предмет та межі 

доказування у кримінальному провадженні. Поняття та види джерел доказів.  

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 «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. 
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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  н.. 

вразливих категорій населення. 

Правовий статус біженців і вимушених переселенців та їх міжнародно-

правовий захист.  
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Відповідно до Положення про порядок створення та організацію 

роботи атестаційної екзаменаційної комісії в Київському національному 

університеті будівництва і архітектури від 3 квітня 2019 р. 

(http://surl.li/ebwhd), оцінювання результатів складання атестаційного 

екзамену здійснюється у порядку, передбаченому прийнятою в університеті 

системою контролю знань: за національною (4 бальною) шкалою, 100 

бальною університетською та шкалою ЄКТС. 

Максимально можливий результат особи, яка складає атестаційний 

екзамен, за відповіді на тестові завдання може скласти 100 балів. 

При визначенні оцінки з державних екзаменів береться до уваги рівень 

теоретичної, практичної, та наукової підготовки студентів. 

Виконання усіх екзаменаційних завдань з державного екзамену є 

обов’язковим.  

Повторне складання (перескладання) атестаційного екзамену з метою 

підвищення оцінки не дозволяється. 

Оцінювання результатів складання державних екзаменів здійснюється 

у порядку, передбаченому прийнятою в КНУБА системою контролю знань: 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

за 

національною 

шкалою 

за 100-бальною 

шкалою/бали 
ЄКТС Критерії оцінювання 

відмінно 

 

 

90 – 100 А 

відмінне виконання з 

незначними 

неточностями 

добре 82 – 89 В 

вище середніх 

стандартів, але з 

деякими недоліками 

добре 74 – 81 C 
в цілому змістовна 

робота з недоліками 

задовільно 64 – 73 D достатній рівень, але зі 
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значними недоліками 

задовільно 60 – 63 E 
виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

незадовільно менше 60 FX 
не відповідає вимогам 

рівня атестації 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Питання 1 Питання 2 Питання 3 Сума балів 

34 33 33 100 

 

Студент має право на оскарження результатів іспиту згідно з 

Положенням КНУБА про апеляцію результатів підсумкового контролю 

знань здобувачів освіти від 09.12.2019 р. №513 (http://surl.li/ebwiz).  

 

 

ПОЛІТИКА ЩОДО АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

Списування під час екзамену заборонене (в т.ч. із використанням 

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

отримує інше завдання. У разі повторного виявлення таких фактів екзамен 

вважається таким, що не складений студентом. 
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Основна література. Підручники, навчальні посібники, монографії 

1. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / 

В. Галунько, П. Діхтієвський, О. Кузьменко та ін. ; за ред. В. Галунька, 

О. Правоторової. – Видання третє. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 584 с. 

2. Адміністративний процес Україн: теорія, практика: підручник / 

М.Смокович В.Бевзенко. – Дакор, 2021. – 1204 с. 

3. Афанасьєва М.В., Бальцій Ю.Ю., Батан Ю.Д. та  н.. Конституційне 

право України: прагматичний курс : навч. Посіб. За заг. Ред. М.В. 

Афанасьєвої, А.А. Єзерова; тех. Ред. Ю.Д. Батан. Одеса : Юридична 

література, 2017. 256 с. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/47962/mod_resource/content/1/КОНСТИ

ТУЦІЙНЕ ПРАВО Навч посіб ОЮА 2017.pdf. 

4. Баулін Ю.В., Борисов В.І., Тютюгін В.І. та  н.. Кримінальне право 

України: Загальна частина: підручник. За ред. Проф. В.В. Сташиса, В.Я. 

Тація. 4-те вид., переробл. І допов. Х.: Право, 2010. 456 с. URL: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI-2010/UgolovPravoZag.pdf. 

5. Баулін Ю.В., Борисов В.І., Тютюгін В.І. та ін. Кримінальне право 

України: Особлива частина: підручник. За ред. Проф. В.В. Сташиса, В.Я. 

Тація. 4-те вид., переробл. І допов. Х.: Право, 2010. 608 с. URL: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI-2010/UgolovPravoOsob.pdf. 

6. Безклубий І, Кузнєцова Н., Майданик Р. та ін. Відповідальність у 

приватному праві: монографія. За заг. Ред. І. Безклубого. К.: Грамота, 2014. 

416 с.  

7. Основи міжнародно-правових стандартів прав людини : навч.-метод. 

Посібник / за ред. Завідувача кафедри міжнародного та європейського права 

О. В. Бігняка. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. 168 с. 

https://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Mihail_Smokovich
https://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Mihail_Smokovich
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI-2010/UgolovPravoZag.pdf
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI-2010/UgolovPravoOsob.pdf


21 
 

8. Вознюк А.А. Кримінальне право України. Загальна частина: 

конспект лекцій. Вступне слово д.ю.н., проф. О.О. Дудорова. К.: Нац. Акад. 

Внутр. Справ, 2016. 236 с. URL: 

http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/1685/1/Osnovna%20chastyna.pdf. 

9. Грищук В.К. Юридична відповідальність : навч. Посіб. Львів: Львів. 

Держ. Ун-т внутр. Справ, 2012. 155 c. 

10. Договірне право України. Загальна частина : навч. Посіб. / Т.В. 

Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін.; за ред. О.В. Дзери. — К. : 

Юрінком Iнтер, 2018. — 896 с. 

11. Дяків Т., Тетарчук І. Міжнародне право. Навчальний посібник для 

підготовки до іспитів. К.: Центр навчальної літератури, 2019. 208 с. 

12. Енциклопедія міжнародного права : у 3 т. / НАН України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького. Ред. Кол. : Ю. С. Шемшученко, В.Н. 

Денисов [та ін.]. Київ : Академперіодика. – Т.1: А-Д. 2014. 919 с. URL: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Shemshuchenko_Yurii/Entsyklopediia_mizhnarodnoh

o_prava_U_3_t_Tom_1_A__D.pdf? Т.2: Е-Л.  

13. Іванов Ю. Ф., Куриліна О. В., Іванова М. В. Цивільне право 

України [Текст] : навч. Посіб : у 2 т. 2-ге вид., допов. І перероб. Київ : 

Правова єдність : Алерта, 2019. Т. 1. 2019. 340 с. 

14. Ізарова І. О., Ханик-Посполітак Р.Ю. Цивільний процес України : 

Навч. Посіб. Для студ. Юрид. спец. Закладів вищої освіти. 3-тє вид., перероб. 

І доп. Київ : ВД «Дакор», 2019. 274 с. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/114942/mod_resource/content/1/posibnik_

2019.pdf. 

15. Ковалів М.В., Єсімов С.С., Назар Ю.С. та  н.. Судові та 

правоохоронні органи України : навч. Посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2016. 387 с. 

URL:http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112443/mod_resource/content/1/posi

bnik_kovaliv_2016.pdf. 

http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/1685/1/Osnovna%20chastyna.pdf
http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/114942/mod_resource/content/1/posibnik_2019.pdf
http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/114942/mod_resource/content/1/posibnik_2019.pdf
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