ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ВИПУСКНИЙ ІСПИТ МАГІСТРАМ VI КУРСУ
Питання із нормативної частини
Навчальна дисципліна «Верховенство права»
1. Верховенство права як одна з основоположних загальнолюдських
цінностей.
2. Джерела доктрини та принципу верховенства права.
3. Антропосоціокультурний тип доктринальних підходів до розуміння
природи верховенства права.
4. Позитивістський тип доктринальних підходів до розуміння природи
верховенства права.
5. Закріплення принципу верховенства права Європейською конвенцією
про захист людських прав і основоположних свобод 1950 р.
6. Загальна декларація людських прав ООН 1948 р. про верховенство
права.
7. Імплементація доктрини і принципу верховенства права у Конституції
України.
8. Офіційне тлумачення доктрини і принципу верховенства права
Венеційською Комісією у спеціальній доповіді «Верховенство права»
на 86-му пленарному засіданні Комісії 25-26 березня 2011 р.
9. Венеційська Комісія як інститут спонтанного (недержавного)
правового порядку.
10. Еталонні тести (мірило верховенства права), ухвалені Венеційською
Комісією на 106-му пленарному засіданні 11-12 березня 2016 р.
11. Методологія та принципи тлумачення ЄСПЛ Європейської конвенції
про захист людських прав і основоположних свобод.
12. Правова природа рішень ЄСПЛ: «прецедентне право» чи прецедентна
практика?
13. Прецедентна інтерпретація ЄСПЛ людських прав і основоположних
свобод.
14. Верховенство права як загальний принцип міжнародного та
національного права.
Навчальна дисципліна «Європейські стандарти публічного права»
15. Основоположні європейські публічно-правові цінності та їх вплив на
формування європейських стандартів публічного права.
16. Розкрийте зміст балансу приватних і публічних інтересів як публічноправового принципу.
17. Європейський публічно-правовий принцип субсидіарності.
18. Європейський публічно-правовий принцип пропорційності.
19. Розкрийте зміст європейського публічно-правовогопринципу правової
визначеності.

20. Концепція «м’якого права» та її особливості у сучасному публічноправовому дискурсі.
21. Європейські стандарти правового регулювання загальнодержавних та
місцевих референдумів.
22. Європейські стандарти виборчого права та процесу.
23. Європейські стандарти, закріпленні в Кодексі етики державного
службовця.
24. Європейські публічно-правові стандарти люстрації.
25. Європейські публічно-правові стандарти етики та поведінки суддів.
26. Європейські стандарти доступу до правосуддя.
27. Європейські цінності і публічно-правові стандарти, викладені у
Європейських конвенціях про права найбільш вразливих соціальних
груп.
28. Європейські стандарти захисту персональних даних та доступу до
інформації.
Навчальна дисципліна «Європейські стандарти приватного права»
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Поняття приватного права.
Джерела приватного права.
Європейські системи приватного права.
Європейські стандарти особистісних немайнових прав фізичних осіб.
Правові стандарти охорони праці в Європейському Союзі.
Європейська соціальна хартія (переглянута).
Європейські стандарти захисту прав споживачів.
Європейські стандарти правового регулювання відносин власності.
Європейські стандарти конкурентного права.

Навчальна дисципліна «Право Європейського суду з прав людини»
Підстави та порядок звернення до Європейського суду з прав людини.
Порядок виконання рішень Європейського суду з прав людини.
Тлумачення поняття «приватне життя» у практиці ЄСПЛ.
Поняття вичерпання національних засобів правового захисту як умова
звернення до міжнародних судових органів в концепції права ЄСПЛ.
42. Правовий статус Урядового уповноваженого у справах Європейського
суду з прав людини.
38.
39.
40.
41.

43.
44.
45.
46.

Навчальна дисципліна
«Культура правового мислення»
Поняття культури правового мислення.
Критичне правове мислення.
Логічне правове мислення.
Системне правове мислення.

Навчальна дисципліна
«Європейські стандарти кримінального права»
47. Міжнародні кримінальні трибунали ad hoc.
48. Римський Статут.
49. Поняття та правова природа європейських стандартів забезпечення
прав людини у кримінальному процесі.
50. Правова регламентація та реалізація права на «розумні строки»
кримінального провадження.
Кримінально-правова спеціалізація
1. Сутність, завдання і принципи огляду місця події.
2. Огляд місця події за фактом крадіжки з приміщення.
3. Огляд місця події за фактом вбивства.
4. Огляд місця події за фактом злочину із застосуванням вогнепальної
зброї.
5. Огляд місця події за фактом ДТП.
6. Проблеми кваліфікації зловживання владою або службовим становищем (ст.
364 КК України).
7. Проблеми кваліфікації перевищення влади або службових повноважень
працівником правоохоронного органу (ст. 365 КК України).
8. Особливості кваліфікації незакінченого злочину.
9. Стадії та етапи кримінально-правової кваліфікації.
10.Поняття та система злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку.
11.Поняття та причини корупції в Україні.
12.Суб’єкти протидії корупції.
13.Відповідальність за корупційні правовідносини.
14.Фінансовий контроль та відповідальність за порушення його вимог.
15.Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
16.Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності.
17.Негласні оперативно-розшукові засоби.
18.Гласні організаційно-розшукові засоби.
19.Судово-оперативна фотозйомка.
20.Система прокуратури України, основні напрями її діяльності.
21.Результат та структура кримінально-правової кваліфікації.
22.Особливості кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті.
23.Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності
24.Обов'язки оперативно-розшукових підрозділів
25.Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності

