
  



КОНЦЕПЦІЯ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

Комплексний атестаційний екзамен за спеціальністю 081 «Право» на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти є обов’язковим компонентом 

атестації здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Право». 

Метою комплексного атестаційного екзамену є оцінювання рівня 

засвоєних здобувачем вищої освіти спеціальних (фахових, предметних) 

компетентностей, визначених стандартами вищої освіти та достатніх для 

ефективного виконання професійної діяльності за спеціальністю 081 «Право».  

Завданнями комплексного атестаційного екзамену є такі: (1) оцінка 

теоретичної підготовки випускників з дисциплін, передбачених програмою; (2) 

виявлення рівня і глибини практичних умінь і навичок; (3) визначення здатності 

застосування набутих знань. 

Вимоги до здібностей і підготовленості випускників. Для успішного 

складання комплексного атестаційного екзамену майбутній магістр права має 

володіти компетентностями, які формуються під час вивчення комплексу 

дисциплін загальної підготовки, професійної підготовки та вибіркових 

дисциплін, упродовж всього нормативного терміну у закладі вищої освіти. 

Учасник іспиту має мати достатній рівень знань, умінь та компетенцій, що 

передбачені стандартом вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю «Право», затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 17 серпня 2020 року № 1053. 

Характеристика змісту програми. Програма комплексного атестаційного 

екзамену містить перелік різноманітних розділів/тем, що стосуються 

професійної діяльності магістра права. Для засвоєння кожного змістового 

розділу/теми передбачено такі когнітивні рівні: «Знання», «Розуміння», 

«Застосування» та «Аналіз»/»Синтез»/»Оцінка». 

Порядок проведення атестаційного екзамену. Порядок проведення 

іспиту визначається Положенням про екзаменаційну комісію (далі – ЕК) 

Чорноморського національного університету ім. Петра Могили (далі – ЧНУ ім. 

Петра Могили).  



Екзаменаційна комісія створюється щорічно у складі голови, його 

заступника (за потребою), членів комісії і діє впродовж календарного року.  

Головою екзаменаційної комісії з кожної спеціальності призначається 

висококваліфікований фахівець підприємств, установ, організації зі 

спеціальності «Право» або особа, яка має науковий ступінь або вчене звання за 

спеціальністю 081 «Право» та не працює в ЧНУ ім. Петра Могили (за їхньою 

згодою).  

Персональний склад членів комісії затверджується наказом ректора ЧНУ 

імені Петра Могили не пізніше як за місяць до початку роботи комісії.  

Секретар екзаменаційної комісії призначається з числа співробітників 

відповідного факультету і не є членом комісії. 

Проведення комплексного атестаційного екзамену відбувається в 

присутності голови та членів комісії. У випадку, коли голова комісії тимчасово 

не може виконувати свої обов’язки (хвороба, відрядження тощо), за поданням 

декана факультету ректор призначає в.о. голови ЕК. 

Деканат факультету не пізніше ніж за один день до початку комплексного 

атестаційного екзамену передає до екзаменаційної комісії такі матеріали: 

 – наказ ректора університету (витяг з наказу) про затвердження 

персонального складу екзаменаційної комісії зі спеціальності;  

– графік роботи екзаменаційної комісії, затверджений першим 

проректором;  

– наказ ректора про допуск студента до складання комплексного 

атестаційного екзамену;  

– залікові книжки студентів;  

– зведені відомості успішності випускників. 

Складання комплексного атестаційного екзамену проводиться на 

відкритому засіданні екзаменаційної комісії за обов’язкової присутності голови 

та усіх її членів, як правило, у приміщеннях університету. Інформаційно-

комп’ютерний центр ЧНУ здійснює обов’язкову відеофіксацію процесу 



атестації. Здобувачі вищої освіти та інші особи, присутні на атестації можуть 

вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації. 

Здобувачу забороняється: 

1) приносити до пункту тестування небезпечні предмети та речовини, що 

становлять загрозу для життя та здоров'я людини; 

2) використовувати в пункті тестування засоби зв'язку, пристрої 

зчитування, обробки, збереження та/або відтворення інформації, а також окремі 

елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів 

чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади 

(крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких вступник 

повинен повідомити працівників пункту тестування до початку виконання 

вступних випробувань); 

3) псувати майно закладу, у приміщенні якого розміщується пункт 

тестування, чи майно осіб, які перебувають у пункті тестування; 

4) протягом часу, відведеного для виконання вступних випробувань: 

спілкуватися з іншими вступниками, передавати їм будь-які предмети 

та/або матеріали; 

5) заважати іншим вступникам виконувати вступні випробування; 

6) мати при собі засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження 

та/або відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути 

складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані 

або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади (крім дозволених 

виробів медичного призначення, про наявність яких вступник повинен 

повідомити працівників пункту тестування до початку виконання вступних 

випробувань); 

7) копіювати завдання, виносити зошит(и) із завданнями (його частину) 

та/або бланки відповідей із аудиторії, у якій відбувається тестування. 

Засідання екзаменаційної комісії оформляються екзаменаційними 

відомостями та протоколами за встановленою формою, у яких відображається 

оцінка, отримана студентом під час атестації, рішення комісії про присудження 



студенту відповідного ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної 

кваліфікації, а також рішення про видачу йому диплома (з відзнакою чи 

загального зразка), рекомендації випускникам щодо вступу до аспірантури. 

За підсумками діяльності екзаменаційної комісії її голова складає звіт, який 

затверджується на її заключному засіданні. 

Комплексний атестаційний екзамен проводиться у письмовій тестовій 

формі. Екзаменаційна робота складається з фабул (описів фактичних обставин 

ситуації) у вигляді тестових завдань (запитань) за типом завдань, що мають по 

чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. 

Відповідь на кожне з запитань оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал. 

якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, 

або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.  

Загальна кількість тестових завдань (запитань) – 120. Відповіді до завдань 

позначаються у бланку відповіді (Додаток А). 

На виконання роботи відведено 180 хвилин.  

Максимальна кількість балів, яку можна набрати надавши правильні 

відповіді на всі запитання – 100 балів (Таблиця 1). 

Результати складання комплексного атестаційного екзамену визначаються 

оцінками «відмінно», «добре», «задовільно» і «незадовільно». Результати 

оголошуються головою екзаменаційної комісії після перевірки робіт не пізніше 

наступного дня. 

  



Таблиця 1 

Таблиця відповідності тестових балів, отриманих за виконання 

тестових завдань екзаменаційної роботи комплексного атестаційного 

екзамену рейтинговій оцінці за 100-бальною шкалою 

Тестови

й бал 

Рейтингов

а оцінка 

100-бальна 

шкала 

Тестови

й бал 

Рейтингов

а оцінка 

100-бальна 

шкала 

Тестови

й бал 

Рейтингов

а оцінка 

100-бальна 

шкала 

Тестови

й бал 

Рейтингов

а оцінка 

100-бальна 

шкала 

1 не склав 31 не склав 61 70 91 91 

2 не склав 32 не склав 62 70 92 92 

3 не склав 33 не склав 63 70 93 93 

4 не склав 34 не склав 64 70 94 94 

5 не склав 35 не склав 65 70 95 95 

6 не склав 36 не склав 66 71 96 96 

7 не склав 37 не склав 67 72 97 97 

8 не склав 38 не склав 68 73 98 98 

9 не склав 39 не склав 69 74 99 99 

10 не склав 40 не склав 70 75 100 100 

11 не склав 41 не склав 71 76 101 100 

12 не склав 42 не склав 72 77 102 100 

13 не склав 43 не склав 73 78 103 100 

14 не склав 44 не склав 74 79 104 100 

15 не склав 45 не склав 75 80 105 100 

16 не склав 46 не склав 76 81 106 100 

17 не склав 47 не склав 77 82 107 100 

18 не склав 48 не склав 78 83 108 100 

19 не склав 49 не склав 79 84 109 100 

20 не склав 50 60 80 85 110 100 

21 не склав 51 61 81 86 111 100 

22 не склав 52 62 82 87 112 100 

23 не склав 53 63 83 88 113 100 

24 не склав 54 64 84 89 114 100 

25 не склав 55 65 85 90 115 100 

26 не склав 56 66 86 90 116 100 

27 не склав 57 67 87 90 117 100 

28 не склав 58 68 88 90 118 100 

29 не склав 59 69 89 90 119 100 

30 не склав 60 70 90 90 120 100 

 

  



СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНОГО АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

Конституційне право України 

Місце конституційної скарги в механізмі захисту прав людини в Україні. 

Порядок звернення із конституційною скаргою до Конституційного Суду 

України. Особливості провадження у справах за конституційними скаргами в 

Конституційному Суді України. Порядок застосування рішень та висновків 

Конституційного Суду України судами загальної юрисдикції. Зміст та значення 

принципів Конституції України за офіційною конституційною доктриною 

України. Юридичні позиції Конституційного Суду України з питань організації 

та функціонування органів та посадових осіб публічної влади. Юридичні позиції 

Конституційного Суду України з питань гарантування прав та свобод людини і 

громадянина. 

 

Адміністративне право України 

Інструменти публічного адміністрування: нормативний акт, 

адміністративний акт, адміністративний договір. Адміністративна процедура та 

її види. Обмеження, що застосовуються до публічних службовців щодо 

запобігання корупційним проявам. Адміністративне деліктне право. 

Провадження в справі про адміністративний проступок: стадії, правовий статус 

учасників, акти, що ухвалюються на окремих стадіях провадження.  

 

Адміністративне судочинство в Україні 

Офіційне з’ясування всіх обставин у справі як спеціальний принцип 

адміністративного судочинства. Предметна, інстанційна та територіальна 

юрисдикція адміністративних судів. Способи судового захисту прав, свобод, 

інтересів особи від порушень з боку суб’єкта владних повноважень. Позовне 

провадження: практичні проблеми розгляду і вирішення адміністративних справ. 

Перегляд судових рішень в адміністративних справах. 

 
 
 
 
 



Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини 

Міжнародно-правові засади співробітництва України з суб'єктами 

міжнародного права, включаючи питання визнання. Роль і значення 

(Європейської) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р. та практики Європейського суду з прав людини для правової системи 

України. Міжнародно-правові стандарти і конституційне законодавство України 

про правовий статус індивіда. Порядок укладення, виконання та припинення дії 

міжнародних договорів України. Міжнародно-правові питання участі України в 

міжнародних організаціях. Дія міжнародного права в національній правовій 

системі України. Міжнародно-правові інструменти впливу правової системи 

Європейського Союзу на правопорядок України, зокрема питання 

наднаціональності. Загальні положення і правовий статус Угоди про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторонни. 

Міжнародно-правові підстави та засоби зміни державної території. Міжнародно-

правові засоби вирішення спорів. Практика розгляду спорів за участі України у 

міжнародних судових установах. Наслідки порушення міжнародно-правових 

зобов’язань у міжнародному праві. Правове регулювання застосування сили у 

міжнародних відносинах та систем колективної безпеки. Питання статусу та 

режиму морських просторів, зокрема участь України у міжнародних 

конвенційних механізмах. Міжнародно-правові засади статусу та режиму 

повітряних та космічних просторів, зокрема участь України у міжнародних 

конвенційних механізмах. Міжнародні зобов’язання України у сфері захисту 

прав людини та міжнародні механізми контролю за їх виконанням. Міжнародні 

зобов’язання України у сфері охорони навколишнього середовища. 

 

Цивільне право України 

Правові наслідки недійсності правочинів. Особисті немайнові відносини у 

цивільному праві. Здійснення та захист права власності та інших речових прав. 

Правові наслідки порушення договірних зобов’язань. Деліктна відповідальність 



у цивільному праві. Зобов’язання щодо передачі майна у власність та у 

користування. Зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової 

підстави. Захист права інтелектуальної власності. Застосування норм спадкового 

права.  

 

Цивільне процесуальне право України 

Предметна, суб’єктна, інстанційна та територіальна цивільна юрисдикція. 

Ефективність представництва для захисту прав, свобод та інтересів у порядку 

цивільного судочинства. Позовне провадження: практичні проблеми розгляду і 

вирішення цивільних справ. Особливості розгляду цивільних справ у порядку 

окремого та наказного провадження. Перегляд судових рішень у цивільних 

справах. 

 

Трудове право України 

Зайнятість населення і працевлаштування. Трудовий договір та його види. 

Робочий час і час відпочинку. Оплата праці та її нормування. Гарантії та 

компенсації. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність сторін 

трудового договору. Трудові спори. 

 

Міжнародне приватне право 

Методи регулювання відносин в міжнародному приватному праві. Джерела 

(форми) міжнародного приватного права. Принцип автономії волі у 

міжнародному приватному праві. Особливості та кваліфікація колізійної норми. 

Конфлікт кваліфікацій. Проблеми застосування колізійних норм. Уніфікація та 

гармонізація норм міжнародного приватного права. Колізійні питання права 

власності. Питання спадкування у міжнародному приватному праві. Порядок 

укладення та розірвання транскордонних шлюбів, правове регулювання 

особистих немайнових і майнових відносин подружжя, ускладнених іноземним 

елементом. Загальні положення зовнішньоекономічних договорів (контрактів). 

Застосування «Правил ІНКОТЕРМС» в зовнішньоекономічних договорах. 

Договірні зобов’язання у міжнародному приватному праві. Деліктні 



зобов’язання в міжнародному приватному праві. Колізійні прив'язки, 

застосовувані до регламентації трудових відносин з іноземним елементом. 

Міжнародний цивільний процес. Міжнародний комерційний арбітраж та інші 

альтернативні способи вирішення спорів з іноземним елементом. 

 

Кримінальне право України 

Призначення покарання та застосування інших заходів кримінально-

правового впливу. Злочини проти основ національної безпеки. Кримінальні 

правопорушення проти життя та здоров’я особи. Кримінальні правопорушення 

проти волі, честі та гідності особи. Кримінальні правопорушення проти статевої 

свободи та статевої недоторканності особи. Кримінальні правопорушення проти 

власності. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки. 

Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності. 

Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.  

 

Кримінальне процесуальне право України 

Збирання, перевірка та оцінка доказів. Застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження. Досудове розслідування у кримінальному процесі. 

Судове провадження у кримінальному процесі. Міжнародна правова допомога у 

кримінальному провадженні. Видача осіб, які вчинили правопорушення 

(екстрадиція). 

 

Міжнародне кримінальне право включаючи міжнародне 

співробітництво у сфері запобігання злочинності 

Умови застосування норм міжнародного гуманітарного права. 

Кваліфікація збройного конфлікту на території України відповідно до 

законодавства України. Статус комбатантів, інших учасників збройного 

конфлікту та цивільних осіб у міжнародному гуманітарному праві. Міжнародна 

відповідальність за порушення міжнародного гуманітарного права. Застосування 

положень Кримінального кодексу України за порушення законів та звичаїв 



війни. Універсальна юрисдикція держав щодо міжнародних злочинів у 

міжнародному праві. Юрисдикція України щодо міжнародних злочинів. 

Юрисдикція та процесуальні аспекти діяльності Міжнародного кримінального 

суду. Зобов’язання України щодо відповідальності за міжнародні злочини. 

Зобов’язання України щодо відповідальності за конвенційні злочини. 

 

Загальні етичні вимоги правничої професії 

Незалежність, безсторонність та доброчесність. Об'єктивність і 

недопущення конфлікту інтересів, вимоги щодо несумісності. Відданість 

верховенству права та правам людини. Конфіденційність та збереження 

професійної таємниці. Етичні засади взаємовідносин між правниками. 

Реагування на неетичну поведінку колег. Дотримання високих етичних 

стандартів на робочому місці і поза ним, офлайн та онлайн. Дисциплінарна 

відповідальність правника за порушення етичних стандартів. 
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Додаток А 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили 

Юридичний факультет 

 

КОМПЛЕКСНИЙ АТЕСТАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН 

зі спеціальності 081 «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 
___________________________________________________________________________ 

Прізвище, ім`я, по батькові здобувача 
 

№ Відповідь № Відповідь № Відповідь № Відповідь 

1  31  61  91  

2  32  62  92  

3  33  63  93  

4  34  64  94  

5  35  65  95  

6  36  66  96  

7  37  67  97  

8  38  68  98  

9  39  69  99  

10  40  70  100  

11  41  71  101  

12  42  72  102  

13  43  73  103  

14  44  74  104  

15  45  75  105  

16  46  76  106  

17  47  77  107  

18  48  78  108  

19  49  79  109  

20  50  80  110  

21  51  81  111  

22  52  82  112  

23  53  83  113  

24  54  84  114  

25  55  85  115  

26  56  86  116  

27  57  87  117  

28  58  88  118  

29  59  89  119  

30  60  90  120  

 

_______________       _______________ 

                 дата                       підпис 

 



УХВАЛА № 1 

екзаменаційної комісії з оцінювання виконання завдань комплексного 

атестаційного екзамену зі спеціальності 081 «Право» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти 2022 року 

 

Правильні відповіді до завдань комплексного атестаційного екзамену 

№ Відповідь № Відповідь № Відповідь № Відповідь 

1  31  61  91  

2  32  62  92  

3  33  63  93  

4  34  64  94  

5  35  65  95  

6  36  66  96  

7  37  67  97  

8  38  68  98  

9  39  69  99  

10  40  70  100  

11  41  71  101  

12  42  72  102  

13  43  73  103  

14  44  74  104  

15  45  75  105  

16  46  76  106  

17  47  77  107  

18  48  78  108  

19  49  79  109  

20  50  80  110  

21  51  81  111  

22  52  82  112  

23  53  83  113  

24  54  84  114  

25  55  85  115  

26  56  86  116  

27  57  87  117  

28  58  88  118  

29  59  89  119  

30  60  90  120  
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