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ВСТУП  

 

Мета фахового вступного випробування – визначення рівня знань з 

комплексу професійно-орієнтованих дисциплін і передбачає визначення рівня 

знань за напрямами професійної діяльності та формування контингенту 

студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних 

освітніх програм. 

Фахове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді 

теоретичного питання та практичного завдання на основі теоретичних 

питань. 
Фахове вступне випробування проводиться упродовж 2-х академічних 

годин (90 хв.)  

Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно до 

Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету. 

 

 

ПЕРЕЛІК ТЕМАТИКИ ПИТАНЬ 

 

з дисциплін,  

які виносяться на фахове вступне випробування 

за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою 

освітнього ступеня «Бакалавр» за освітньо-професійною програмою підготовки 

фахівців з вищою освітою освітнього ступеня «Бакалавр» з нормативним 

терміном навчання 2 роки 

 

1. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО: ОСНОВИ ТЕОРІЇ 

 

1. Дайте визначення поняття міжнародного публічного права: об’єкт, предмет, 

система і структура. 

2. Визначте поняття та класифікацію норм міжнародного права. Імперативні 

норми міжнародного права та зобов’язання erga omnes. 

3. Охарактеризуйте теорію співвідношення міжнародного та національного 

права. Способи реалізації норм міжнародного права у національному праві. 

4. Проаналізуйте співвідношення міжнародного права та національного 

законодавства України. 

5. Визначте поняття, зміст та види джерел міжнародного публічного права.  

6. Охарактеризуйте поняття, природу та функції основних принципів МП. 

Співвідношення основних принципів МП, питання їх ієрархії. 

7. Визначте поняття та складові міжнародної правосуб’єктності. 

8. Визначте поняття правонаступництва. Кодифікація інституту 
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правонаступництва. 

9. Охарактеризуйте поняття відповідальності у міжнародному праві. Підстави 

виникнення відповідальності за міжнародним правом. 

10. Проаналізуйте види та форми відповідальності в міжнародному праві. 

 

2. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 

 

1. Визначте предмет та функції теорії держави та права. 

2. Охарактеризуйте теорію походження та сутності держави та права. 

3. Проаналізуйте поняття, основні властивості та принципи права. 

4. Визначте поняття та види форм (джерел) права. 

5. Охарактеризуйте предмет і метод правового регулювання. 

6. Визначте  поняття, ознаки та структура норми права як джерела права. 

7. Охарактеризуйте поняття та складові елементи системи права. 

8. Проаналізуйте поняття та структуру форми (устрою) держави. 

9. Охарактеризуйте форму правління: поняття та види. 

10. Охарактеризуйте  форму державного устрою: поняття та види. 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

для самостійної підготовки вступника до  

фахового вступного випробування за освітньо-професійною програмою 

підготовки фахівців з вищою освітою 

освітнього ступеня «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки 

 

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО: ОСНОВИ ТЕОРІЇ 

 

Основна: 

 

1. Міжнародне публічне право : підручник : у 2 т. / [В. В. Мицик, М. В. 

Буроменський, М. М. Гнатовський та ін.]. – Х.: Право, 2019. Т. 2 : Основи 

теорії, 2019. 

2. Сироїд Т. Л. Міжнародне публічне право : підручник. – О.: Фенікс, 2018.  

3. Буроменський М. В. Міжнародне публічне право :підручник. – О.: Фенікс, 

2018.  
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Додаткова: 
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ЗРАЗОК  

білету фахового вступного випробування 
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет міжнародних відносин 

Кафедра міжнародного права 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Декан факультету 

                   ____________ Ю. Волошин 

 

Галузь знань:    29  «Міжнародні відносини» 

Спеціальність: 293  «Міжнародне право» 

ОПП:   «Міжнародне право» 

 

 

Фахове вступне випробування  

Білет № 1 

 

 

Завдання 1. Дайте визначення поняття міжнародного публічного права: об’єкт, 

предмет, система і структура. 

Завдання 2. Визначте предмет та функції теорії держави та права. 

 

 

 

Схвалено на засіданні кафедри міжнародного права 

(Протокол № 2 від 12.02.2019) 

 

 

Завідувач кафедри _____________ Драчов О.В. 
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РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ 

 

Виконання окремих завдань фахових вступних випробувань 

 

Вид навчальної роботи 
Максимальна величина рейтингової оцінки 

(бали) 

Виконання завдання № 1 50 

Виконання завдання № 2 50 

Усього 100 

 

Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань  

вступних випробувань та їх критерії 

 

Оцінка в балах за 

виконання 

окремих завдань 

Критерії оцінки 

45-50 Відмінно  

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок) 

38-44 Добре 

(у цілому вірне виконання з певною кількістю суттєвих 

помилок) 

30-37 Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків та 

задовольняє мінімальним критеріям) 

Менше  

30 

Незадовільно 

Виконання не задовольняє мінімальним критеріям 

Увага!     Оцінки менше, ніж 30 балів, не враховується під час визначення 

рейтингу 
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Відповідність рейтингових оцінок 

у балах оцінкам за національною шкалою  

 

Оцінка 

в балах 
Пояснення 

60-100 

90-100 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 

Вступне  

випробування 

складено 

 

75-89 

Добре 

(в загальному вірне виконання з 

певною кількістю суттєвих помилок) 

60-74 Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 

недоліків та задовольняє 

мінімальним критеріям) 

0-59 Вступне випробування не складено 
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Визначення ОІР вступника на навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки фахівців з вищою освітою ОС «Бакалавр» 

 

№ 

пор. 

Назва 

рейтингу 

Кількість 

балів 

(max) 

Порядок 

визначення рейтингу 

1. Академічний рейтинг 

(АР) 

100 Визначається як 

середньоарифметична оцінок за 

100-бальною шкалою, отриманих 

вступником за весь попередній 

перпіод навчання 

2. Фаховий рейтинг  

(ФР) 

 

100 Визначається за 100-бальною 

шкалою за підсумками фахового 

вступного випробування 

5. Особистий 

інтегральний рейтинг 

вступника (ОІР) 

200 ОІР = АР + ФР  
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

№ 
пор. 

Прізвище ім'я по батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайомлення 

Примітки 

     

     

     

 

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни зміненого заміненого нового анульованого 

        

        

 

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

№ 
пор. 

Прізвище ім'я по батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 

адекватності 

     

     

 

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


