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ПРОГРАМА
ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ ДО МАГІСТРАТУРИ
за спеціальністями 081 Право та 293 Міжнародне право
для бакалаврів (спеціалістів, магістрів) неюридичних спеціальностей
Вступний екзамен до магістратури юридичного факультету Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна має за мету зарахування на
навчання абітурієнтів, які мають рівень знань та компетентностей, властивий
бакалавру права та бакалавру міжнародного права. Відповідно, питання з кожної
галузі знання повинні бути необхідними і достатніми для діагностики здатності
абітурієнта успішно засвоїти відповідний магістерський курс.
Програма підготовки складається з основних питань таких базових курсів
підготовки бакалавра-юриста як: Теорія держави і права, Конституційне право
України, Адміністративне право, Цивільне право, Кримінальне право,
Міжнародне право.
Вступний екзамен проводиться в формі співбесіди за питаннями, які подані
нижче. За умови успішного складання цього екзамену та екзамену за фахом і з
іноземної мови, абітурієнт допускається до участі у конкурсі на вступ до
магістратури за спеціальностями 081 Право або/та 293 Міжнародне право.
1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
1. Дисципліна «теорія держави і права», її предмет.
2. Функції дисципліни «теорія держави і права».
3. Основні закономірності виникнення держави.
4. Основні теорії виникнення держави (традиційні та нетрадиційні теорії).
5. Поняття та ознаки держави, її відмінність від публічної влади первісного
ладу.
6. Державна влада: поняття, ознаки. Співвідношення державної влади і
держави.
7. Сутність держави.
8. Функції сучасної держави.
9. Правові форми діяльності держави, їх види.
10. Ознаки, які відрізняють державу від інших суб'єктів політичної системи
суспільства.
11. Співвідношення громадянського суспільства і держави.
12. Поняття державного суверенітету. Україна як суверенна держава.
13. Співвідношення суверенітету держави, суверенітету народу і суверенітету
нації.
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14. Поняття та ознаки демократичної держави. Україна як демократична
держава.
15. Поняття та ознаки демократії. Демократія як багатоаспектне явище.
16. Референдум в Україні: поняття, види, юридична природа.
17. Поняття та ознаки правової держави. Україна як правова держава.
18. Зміст принципу «поділу влади». Система «стримувань і противаг».
19. Верховенство закону і права як принципу правової держави.
20. Реальність прав та свобод людини і громадянина у правовій державі.
21. Права людини: поняття, види. Концепція трьох поколінь прав людини.
22. Поняття і види основних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина.
23. Гарантії забезпечення основних прав, свобод і обов'язків людини і
громадянина.
24. Правовий статус громадянина: поняття, структура.
25. Форма держави: поняття та структура.
26. Форма державного правління: поняття та різновиди.
27. Форма державного устрою: поняття, різновиди.
28. Унітарна держава: поняття та ознаки.
29. Федерація: поняття, ознаки та різновиди.
30. Форма державного (політичного) режиму: поняття та різновиди.
31. Особливості недемократичних державних режимів.
32. Орган держави: поняття та ознаки. Класифікація державних органів.
33. Структура державного апарату за Конституцією України.
34. Взаємодія апарату держави та органів самоврядування.
35. Соціальні норми у первісному ладі. Основні закономірності виникнення
права.
36. Поняття об'єктивного і суб'єктивного права.
37. Структура суб’єктивного права.
38. Поняття і ознаки права.
39. Функції права: поняття, види.
40. Принципи права: поняття, класифікація.
41. Презумпція невинності як загальносоціальний принцип права.
42. Співвідношення норм права і норм моралі.
43. Норми права: поняття, ознаки.
44. Види норм права.
45. Структура норми права: поняття, її елементи.
46. Система права: поняття та структура.
47. Галузь і інститут права: поняття, ознаки, приклади.
48. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, види.
49. Підзаконні нормативно-правові акти: поняття, ознаки, види.
50. Укази Президента України в системі нормативно-правових актів.
51. Конституція України: її основні ознаки, місце і роль в системі нормативноправових актів.
52. Поняття закону і його основні ознаки. Види законів.
53. Правила набуття та втрати чинності нормативно-правовими актами.
54. Дія нормативно-правових актів у часі.
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55. Дія нормативно-правових актів у просторі та щодо певного кола осіб.
56. Поняття юридичної колізії, порядок її розв’язання. Колізійні норми права.
57. Поняття та види форм (джерел) права.
58. Поняття судового прецеденту, його особливість як форми права.
59. Поняття й ознаки правовідносин.
60. Види правовідносин.
61. Склад правовідносин.
62. Суб'єкти правовідносин: поняття, ознаки, види.
63. Поняття правосуб'єктності. Правоздатність, дієздатність.
64. Громадяни як суб'єкти правовідносин.
65. Держава, державні органи як суб'єкт правовідносин.
66. Юридична особа: поняття, ознаки, види.
67. Поняття та види об'єктів правовідносин.
68. Суб'єктивне право: поняття, структура.
69. Юридичні факти: поняття і класифікація.
70. Правомірна поведінка: поняття, ознаки, види, стимули.
71. Правопорушення: поняття, ознаки, види.
72. Склад правопорушення.
73. Юридична відповідальність: поняття, ознаки.
74. Види юридичної відповідальності.
75. Підстави юридичної відповідальності.
76. Принципи і функції юридичної відповідальності.
77. Правосвідомість: поняття, ознаки.
78. Правова культура: поняття та види.
79. Законність і правопорядок, їх взаємозв’язок.
2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
1. Поняття, предмет конституційного права України як галузі права.
2. Система конституційного права України.
3. Конституційно-правові норми: поняття, особливості, види.
4. Конституційно-правові відносини: поняття, особливості, види.
5. Суб’єкти конституційно-правових відносин.
6. Об’єкти конституційно-правових відносин.
7. Джерела конституційного права України як галузі права.
8. Конституційне право України як наука та навчальна дисципліна.
9. Поняття Конституції як Основного Закону суспільства і держави.
10. Класифікація конституцій.
11. Функції конституцій.
12. Загальна характеристика чинної Конституції України.
13. Порядок прийняття Конституції України, внесення в неї змін та доповнень.
14. Конституційні принципи народного та державного суверенітету, їх зміст та
співвідношення.
15. Україна як демократична, правова, соціальна держава.
16. Конституційний принцип поділу влади: його зміст та реалізація в Україні.
17. Конституційний принцип найвищої соціальної цінності людини: його зміст
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та значення для розбудови України як правової, демократичної держави.
18. Конституційно-правове регулювання державних символів України.
19. Конституційно-правова відповідальність: поняття, особливості, види.
20. Поняття і принципи громадянства в Україні.
21. Категорії осіб, які є громадянами України.
22. Набуття громадянства України.
23. Припинення громадянства України.
24. Поняття засад правового статусу особи та його елементи.
25. Конституційні принципи правового статусу особи в Україні.
26. Поняття і найважливіші властивості основних прав і свобод громадян
України. Їх класифікація.
27. Громадянські (особисті) права громадян України: поняття та види.
28. Політичні права громадян України: поняття та види.
29. Економічні й соціальні права громадян України: поняття та види.
30. Культурні й екологічні права громадян України: поняття та види.
31. Механізм реалізації основних прав і свобод громадян України: поняття та
структура.
32. Гарантії реалізації основних прав і свобод громадян України: поняття і
види.
33. Конституційні обов’язки громадян України: поняття, ознаки, види.
34. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні.
35. Основи правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні.
36. Конституційні права, свободи та обов’язки іноземців та осіб без
громадянства в Україні.
37. Конституційно-правовий статус біженців в Україні.
38. Об’єднання громадян в Україні: поняття, ознаки, види, принципи
діяльності.
39. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні.
40. Конституційно-правовий статус релігійних організацій в Україні.
41. Поняття, види і предмет референдумів в Україні.
42. Поняття виборів та виборчого права.
43. Конституційні принципи виборчого права в Україні.
44. Загальна характеристика виборчого процесу в Україні.
45. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України.
46. Порядок формування та структура Верховної Ради України.
47. Функції та компетенція Верховної Ради України.
48. Функції та компетенція Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини.
49. Конституційно-правовий статус Президента України.
50. Функції та компетенція Президента України.
51. Правові акти Президента України.
52. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України.
53. Склад, структура та порядок формування Кабінету Міністрів України.
54. Функції та компетенція Кабінету Міністрів України.
55. Правовий статус Прем’єр-міністра.
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56. Поняття конституційної юристи акції та конституційного контролю. Види
конституційного контролю в Україні.
57. Конституційний Суд України: склад, порядок формування, структура.
58. Функції та компетенція Конституційного Суду України.
59. Акти Конституційного Суду України.
60. Конституційна форма державного устрою України.
61. Конституційні принципи та система адміністративно-територіального
устрою України.
62. Конституційно-правовий статус органів самоорганізації населення.
3. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
1.Поняття, предмет і система адміністративного права України.
2.Сутність, основні риси та структура державного управління.
2.Принципи державного управління.
3.Поняття та структура адміністративно-правових норм.
4.Види адміністративно-правових норм.
5.Дія адміністративно-правових норм в часі, в просторі та за колом осіб.
6.Поняття та види джерел адміністративного права.
7.Конституція України - основа системи та змісту джерел адміністративного
права.
8.Систематизація адміністративного права, її види та особливості.
9.Поняття, особливості та види адміністративно-правових відносин.
10.Адміністративно-правовий статус громадян.
11.Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права.
12.Поняття та основні риси органа виконавчої влади.
13.Види органів виконавчої влади.
14.Поняття та основні принципи державної служби.
15.Поняття посади та види державних службовців.
16.Обов’язки і права державних службовців.
17.Проходження державної служби.
18.Поняття та види форм державного управління.
19.Сутність, особливості та види актів державного управління.
20.Чинність актів державного управління.
21.Поняття та система методів державного управління.
22.Поняття, основні риси та види адміністративного примусу.
23.Мета та види адміністративно-запобіжних заходів.
24.Поняття, особливості, принципи і нормативна основа адміністративної
відповідальності.
25.Поняття адміністративного правопорушення (проступку), його ознаки.
26.Поняття та елементи складу адміністративного проступку.
27.Мета та види адміністративних стягнень. Основні та додаткові стягнення.
28.Загальні правила накладення адміністративних стягнень.
29.Система органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про
адміністративні правопорушення, їх компетенція.
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30.Завдання та принципи провадження в справах про адміністративні
правопорушення.
31.Правовий стан осіб, які беруть участь в справі про адміністративне
правопорушення.
32.Види звернень громадян, порядок їх розгляду.
4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
1. Поняття злочину та його визначення (формальне, матеріальне, формальноматеріальне).
2. Ознаки злочину.
3. Класифікація злочинів та її значення.
4. Поняття кримінальної відповідальності та її підстави.
5. Початок та припинення кримінальної відповідальності.
6. Форми реалізації кримінальної відповідальності.
7. Поняття і значення складу злочину.
8. Елементи та ознаки складу злочину. Обов’язкові та факультативні ознаки
складу злочину.
9. Види складів злочину.
10. Поняття та значення об’єкта злочину.
11. Види (класифікація) об’єктів злочину.
12. Предмет злочину та його кримінально-правове значення.
13. Поняття і значення об’єктивної сторони злочину.
14. Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), його ознаки.
15. Умови кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність.
16. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, кримінально-правове значення.
17. Причинний зв’язок у кримінальному праві та його значення. Види причинного
зв’язку.
18. Факультативні ознаки об’єктивної сторони злочину.
19. Поняття суб’єкта злочину та його види.
20. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність.
21. Поняття неосудності та її критерії.
22. Наслідки визнання особи неосудною.
23. Обмежена осудність.
24. Поняття і значення суб’єктивної сторони злочину.
25. Поняття і значення вини.
26. Форми вини, їх значення.
27. Прямий умисел та його інтелектуальний і вольовий моменти.
28. Непрямий умисел та його інтелектуальний і вольовий моменти.
29. Спеціальні види умислу.
30. Відмежування прямого умислу від непрямого.
31. Особливості умислу у злочинах з формальним складом.
32. Злочинна самовпевненість, її інтелектуальний та вольовий моменти.
Відмежування самовпевненості від непрямого умислу.
33. Злочинна недбалість, її інтелектуальний і вольовий моменти.
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34. “Випадок” (казус) як невинне заподіяння суспільно небезпечних наслідків.
Його відмінність від злочинної недбалості.
35. Змішана форма вини, її значення.
36. Факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочину.
37. Помилка та її кримінально-правове значення. Види помилки.
38. Поняття і види стадій вчинення умисного злочину.
39. Поняття закінченого злочину. Момент закінчення злочину з матеріальним,
формальним та усіченим складом.
40. Готування до злочину. Його поняття, ознаки та види.
41. Замах на злочин. Поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки
42. Види замаху на злочин.
43. Відмежування замаху на злочин від закінченого злочину та від готування до
злочину.
44. Добровільна відмова від вчинення злочину: поняття, ознаки, правові наслідки.
Її відмінність від дійового каяття.
45. Поняття, ознаки та значення співучасті у злочині.
46. Види співучасників та критерії їх визначення у кримінальному праві України.
47. Виконавець (співвиконавець) злочину.
48. Організатор злочину.
49. Підбурювач до злочину.
50. Пособник . Відмінність пособництва від підбурювання.
51. Форми співучасті.
52. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою,
організованою групою або злочинною організацією.
53. Особливості добровільної відмови співучасників.
54. Ексцес виконавця. Види ексцесу.
55. Провокація злочину. Співучасть у злочинах із спеціальним суб’єктом.
56. Причетність до злочину.
57. Кримінальна відповідальність співучасників. Кримінальна відповідальність
організаторів та учасників організованої групи чи злочинної організації.
58. Поняття множинності злочинів та її кримінально-правова характеристика.
59. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Його види.
60. Повторність злочинів, її ознаки.
61. Види повторності злочинів.
62. Поняття сукупності злочинів та її ознаки.
63. Види сукупності злочинів.
64. Рецидив злочинів, його види та значення.
65. Поняття, значення та класифікація обставин, що виключають злочинність
діяння.
66. Необхідна оборона, її підстави та ознаки.
67. Перевищення меж необхідної оборони.
68. Уявна оборона. Відповідальність при уявній обороні.
69. Затримання особи, що вчинила злочин як обставина, що виключає злочинність
діяння.
70. Поняття, підстави та ознаки крайньої необхідності.
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71. Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони.
72. Фізичний або психічний примус як обставина, що виключає злочинність
діяння.
73. Виконання наказу або розпорядження як обставина, що виключає злочинність
діяння.
74. Діяння, пов’язане з ризиком (виправданий ризик) як обставина, що виключає
злочинність діяння.
75. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної
діяльності організованої групи чи злочинної організації як обставина, що
виключає злочинність діяння.
76. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності, його значення та
класифікація його видів.
77. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям.
78. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного
з потерпілим.
79. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на
поруки.
80. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки.
81. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків
давності.
82. Поняття та ознаки покарання.
83. Мета покарання.
84. Поняття, ознаки і значення системи покарань.
85. Класифікація покарань.
86. Штраф як вид покарання.
87. Громадські роботи як вид покарання.
88. Виправні роботи як вид покарання.
89. Конфіскація майна: поняття, зміст, її види.
90. Арешт як вид покарання.
91. Обмеження волі як вид покарання.
92. Позбавлення волі на певний строк.
93. Довічне позбавлення волі.
94. Загальні засади призначення покарання.
95. Обставини, які пом’якшують покарання.
96. Обставини, які обтяжують покарання.
97. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом
98. Призначення покарання за наявності обставин, що пом'якшують покарання
99. Призначення покарання за сукупністю злочинів.
100. Призначення покарання за сукупністю вироків.
101. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у
співучасті.
102. Поняття звільнення від покарання та його відбування І класифікація його
видів.
103. Звільнення від покарання з випробуванням.
104. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.
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105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким.
Поняття судимості та її правові наслідки.
Погашення та зняття судимості.
Примусові заходи медичного характеру, їх види.
Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх.
Примусові заходи медичного характеру, їх юридична природа і види.
Амністія та помилування у кримінальному праві.

5. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
1) Поняття цивільного права як галузі права.
2) Предмет цивільно-правового регулювання суспільних відносин.
3) Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин, його
особливості.
4) Функції цивільного права.
5) Принципи цивільного права.
6) Система цивільного права.
7) Поняття цивільного права як науки.
8) Місце цивільного права в системі права України.
9) Джерела цивільного права. Цивільне законодавство.
10) Співвідношення загального і спеціального законодавства. Аналогія закону і
аналогія права.
11) Поняття та особливості цивільних правовідносин.
12) Класифікація цивільних правовідносин.
13) Елементи цивільних правовідносин та їх зміст.
14) Суб'єкти та об'єкти цивільних правовідносин.
15) Поняття та значення підстав (юридичних фактів) виникнення, зміни та
припинення цивільних правовідносин. Юридичний склад.
16) Класифікація юридичних фактів.
17) Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків.
18) Поняття права на захист цивільних прав та інтересів.
19) Цивільна правосуб'єктність фізичних осіб.
20) Обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи
21) Визнання фізичної особи недієздатною та поновлення в дієздатності.
22) Визнання фізичної особи безвісно відсутньою.
23) Оголошення фізичної особи померлою.
24) Індивідуалізація фізичної особи.
25) Акти цивільного стану.
26) Фізична особа-підприємець.
27) Особливості та наслідки визнання фізичної особи банкрутом.
28) Поняття, порядок встановлення та суб'єкти опіки та піклування.
29) Опіка, піклування, патронаж: поняття та співвідношення цих
категорій.
30) Корпоративні правовідносини.оняття та ознаки юридичних осіб.
Вчення про юридичні особи.
31) Види юридичних осіб.
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32) Способи створення юридичної особи.
33) Цивільна правосуб'єктність юридичних осіб.
34) Філії та представництва юридичної особи.
35) Припинення юридичної особи.
36) Загальна характеристика господарських товариств.
37) Загальна характеристика об'єднань громадян.
38) Поняття і види об'єктів цивільних прав. Вчення про об'єкти

цивільних прав.
39) Речі як об'єкти цивільних прав. Тварини.
40) Класифікація речей та її правове значення.
41) Поняття майна та майнових прав.
42) Поняття і ознаки цінних паперів.
43) Класифікація цінних паперів.
44) Нематеріальні блага як об'єкти цивільних прав, їх поняття та види.
45) Поняття, ознаки та значення правочинів.
46) Види правочинів.
47) Чинність правочину.
48) Недійсність правочину.
49) Правові наслідки фіктивного та удаваного правочину. Оспорювані
та нікчемні правочини.
50) Поняття, підстави виникнення й припинення представництва.
Види представництва.
51) Поняття строку і терміну, їх значення та види. Обчислення
строків.
52) Поняутя та види позовної давності. Наслідки спливу позовної
давності.
53) Обчислення та перебіг позовної давності.
54) Зупинення та переривання перебігу строків позовної давності.
55) Поняття та види особистих немайнових прав.
56) Захист особистих немайнових прав.
57) Поняття та система речового права.
58) Поняття, види та зміст права власності.
59) Підстави набуття права власності.
60) Припинення права власності.
61) Поняття та види права спільної власності.
62) Речово-правові способи захисту права власності.
63) Зобов'язально-правові та інші способи захисту права власності.
64) Поняття, зміст та система права інтелектуальної власності.
65) Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком
особам.
66) Захист права інтелектуальної власності.
67) Об'єкти авторського права.
68) Зміст суб'єктивного авторського права.
69) Обмеження авторського права.
70) Суміжні права.
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71) Поняття, об'єкти та суб'єкти патентних прав.
72) Оформлення прав на винахід, корисну модель та промисловий

взірець («право на патент»).
73) Виключні права на засоби індивідуалізації товарів та їх
виробників.
74) Поняття зобов'язального права і його місце в системі галузі
цивільного права.
75) Зобов'язальне правовідношення (зобов'язання).
76) Суб'єкти зобов'язань. Треті особи у зобов'язанні. Зміна осіб у
зобов'язанні. Виконання зобов'язання. Правові наслідки
порушення зобов'язань.
77) Способи забезпечення належного виконання зобов'язань.
78) Цивільно-правова відповідальність: поняття, підстави, види.
82) Цивільно-правовий договір: поняття, характеристика, значення.
83) Суб'єкти
та об'єкти спадкових правовідносин.
84) Здійснення права на спадкування.
85) Спадкування за заповітом. Право на обов'язкову частку у спадщині.
86) Спадкування за законом.
87) Спадковий договір.
6. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
1.
Поняття і сутність міжнародного права. Функції міжнародного права.
2.
Загальна характеристика системи і структури міжнародного права.
3.
Міжнародний звичай у сучасному міжнародному праві.
4.
Поняття та характерні риси норм міжнародного права. Значення норм
міжнародного “м’якого права”.
5.
Імперативні норми міжнародного права, особливості їх створення.
6.
Класифікація міжнародно-правових норм.
7.
Правовий зміст і характеристика основних принципів міжнародного права.
8.
Джерела міжнародного права.
9.
Реалізація норм міжнародного права в законодавстві України.
10. Суб’єкти міжнародного права.
11. Визнання держав та урядів. Теорії визнання. Форми визнання.
12. Правонаступництво держав.
13. Питання правонаступництва щодо міжнародних договорів та активів СРСР.
14. Поняття та склад території з міжнародним режимом.
15. Поняття та склад державної території.
16. Механізми вирішення територіальних спорів.
17. Правовий режим державних кордонів.
18. Правовий режим Арктики.
19. Міжнародно-правова відповідальність: підстави та види.
20. Суб’єкти відповідальності у міжнародному публічному праві.
21. Санкції в міжнародному праві.
22. Поняття, правова основа і класифікація міжнародних судових установ.
23. Види території в міжнародному праві.
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24. Право міжнародних договорів: поняття, джерела.
25. Поняття та класифікація міжнародних договорів.
26.
Стадії укладення міжнародного договору.
27. Порядок набрання міжнародним договором чинності.
28. Припинення і призупинення дії міжнародних договорів.
29. Підстави визнання міжнародних договорів недійсними.
30. Поняття права зовнішніх зносин, джерела.
31. Система органів зовнішніх зносин.
32. Дипломатичні привілеї та імунітети.
33. Поняття, джерела консульського права.
34. Структура і персонал консульських установ.
35. Сучасна система міжнародних організацій, їх класифікація.
36. Система органів ООН.
37. Правова природа створення і функціонування регіональних організацій.
38. Європейський Союз як приклад регіональної інтеграційної моделі.
39. Міжнародні конференції як традиційна форма співробітництва держав.
40.
Становлення та розвиток універсального інституту прав людини в
міжнародному праві.
41.
Регіональний рівень співпраці держав у захисті прав людини.
42. Міжнародні механізми захисту прав людини.
43. «Спеціальні процедури» захисту прав людини.
44.
Повноваження Європейського суду з прав людини.
45. Поняття, джерела міжнародного повітряного права.
46. Право міжнародної безпеки: поняття, сутність.
47.
Характеристика універсальної міжнародної безпеки.
48.
Миротворчі місії ООН.
49.
Характеристика регіональної міжнародної безпеки.
50. Правовий режим повітряного простору і порядок користування ним.
51.
Міжнародні організації в галузі цивільної авіації: статус і основні функції.
52. Характеристика спеціальних принципів міжнародного морського права
53. Класифікація морських просторів.
54. Принцип свободи відкритого моря в сучасному міжнародному праві та його
складові.
55. Міжнародне економічне право: поняття, складові.
56. Принципи міжнародного економічного права.
57. Система міжнародних економічних відносин.
58. Міжнародно-правове регулювання торговельного співробітництва.
59.
Світова організація торгівлі.
60.
Міжнародне екологічне право: поняття, сутність.
61. Принципи екологічного права.
62. Об’єкти екологічного права.
63.
Відповідальність у міжнародному екологічному праві.
64.
Поняття, особливості, суб’єкти та об’єкти міжнародного космічного права.
65.
Загальна характеристика та зміст джерел міжнародного космічного права.
66. Міжнародно-правовий режим космічного простору та небесних тіл.
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67. Міжнародна-правова відповідальність за шкоду, заподіяну космічними
об’єктами.
68. Міжнародне кримінальне право: джерела, суб’єкти.
69. Поняття та види міжнародних злочинів.
70.
Міжнародний організаційний механізм боротьби зі злочинністю.
71.
Єдиний європейський ордер на арешт.
72.
Міжнародні органи кримінальної юрисдикції: мета створення,
компетенція.
73. Поняття права збройних конфліктів (міжнародного гуманітарного права),
його характерні риси
74.
Поняття “міжнародний збройний конфлікт”. Збройні конфлікти
міжнародного та неміжнародного характеру.
75. Учасники збройних конфліктів
76. Джерела та принципи права збройних конфліктів.
77. Мирні засоби розв’язання міжнародних спорів.
78. Переговори і консультації як мирний засіб розв’язання міжнародних спорів.
79. Захист прав людини в період збройних конфліктів.
80. Міжнародно-правовий культурних цінностей.
81.
Відповідальність за порушення норм міжнародного гуманітарного права.
82.
Статус міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Критерії оцінювання відповіді абітурієнта на співбесіді:
Відповідь усна, у білеті 5 відкритих питань, повна відповідь на кожне з яких
дорівнює 20 балам.
Відповідь на кожне питання оцінюється за такими критеріями:
17-20 балів ставиться, якщо абітурієнт правильно, системно, послідовно,
грамотно і логічно дає повну відповідь на теоретичні питання;
12-16 балів ставиться, якщо абітурієнт правильно використовує теоретичні
положення і володіє необхідними навичками по узагальненню та систематизації
відповіді, проте допускає незначні помилки й погрішності;
6-11 балів ставиться, якщо абітурієнт викладає тільки основний матеріал,
але не окреслює необхідні деталі, допускає неточні формулювання понять,
відповідає неповно й не аргументовано.
0-5 балів ставиться, якщо абітурієнт не виклав значної частини програмного
матеріалу або допустив суттєві помилки при відповіді на теоретичні питання.
Кожна відповідь оцінюється окремо, загальна оцінка за екзамен – сума
балів за відповіді на усі питання. Абітурієнт допускається до участі у подальшому
конкурсному відборі за умови отримання сумарно не менше 40 балів.
Загальна оцінка за результатами вступного випробування виставляється за
дворівневою системою – «склав» / «не склав».
Розглянуто та схвалено Вченою радою юридичного факультету
протокол № 6 від 29.01.19 р.
Голова Вченої ради юридичного факультету
Т.Є. Кагановська
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