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ВСТУП  

 

Мета фахового вступного випробування – визначення рівня знань за 

напрямами професійної діяльності та формування контингенту студентів, 

найбільш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних освітніх 

програм. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні, професійно-

орієнтовні знання та уміння, здатність вирішувати типові професійні завдання, 

передбачені програмою вступу. 

Фахове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді 

теоретичних питань 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 «Магістр» 

 

1. МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ 

 

1. Охарактеризуйте риси, притаманні міжнародним комерційним третейським 

судам. 

2. Дайте визначення поняття арбітражу ad hoc. 

3. Охарактеризуйте постійно діючі міжнародні комерційні третейські суди. 

4. Дайте визначення поняття арбітражної угоді. 

5. Проаналізуйте суттєві та додаткові умови арбітражної угоди. 

6. Визначте умови звернення сторін спору до державного суду з заявою про 

визнання арбітражної угоди недійсною. 

7. Охарактеризуйте інститут відводу третейського суду з непідсудності та 

підстави для відводу третейського суду з непідсудності. 

8. Визначте зміст першого етапу розгляду спорів міжнародним комерційним 

арбітражем. 

9. Проаналізуйте зміст другого етапу розгляду спорів міжнародним 

комерційним арбітражем. 

10. Визначте різниця між проханням про арбітраж та позовною заявою як 

формами ініціювання арбітражного процесу. 
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11. Проаналізуйте поняття арбітражного збору: розмір, розподілення між 

сторонами. 

12. Визначте поняття, форму, зміст та порядок ухвали арбітражного рішення. 

13. Дайте визначення поняття «іноземне» арбітражних рішень. 

14. Охарактеризуйте виконання іноземних арбітражних рішень. 

15. Проаналізуйте питання взаємності при розгляді справ про визнання та 

виконання іноземних арбітражних рішень. 

 

2. МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО 

 

1. Визначте в яких випадках міжнародне право допускає правомірне 

застосування сили. 

2. Охарактеризуйте відмінність між міжнародним гуманітарним правом і 

міжнародним правом прав людини. 

3. Визначте основні завдання міжнародного гуманітарного права як галузі. 

4. Назвіть основні принципи міжнародного гуманітарного права. 

5. Проаналізуйте відмінність між "правом Гааги" та "правом Женеви". 

6. Охарактеризуйте яке значення мала Женевська конвенція 1964 р. для 

подальшого розвитку гуманітарного права. 

7. Дайте визначення  "збройного конфлікту". 

8. Визначте сторони збройного конфлікту. 

9. Визначте основні відмінності між комбатантами та некомбатантами. 

10. Охарактеризуйте які методи ведення війни є забороненими. 

11. Визначте поняття збройного конфлікту неміжнародного характеру. 

12. Охарактеризуйте основні відмінності між збройними конфліктами 

міжнародного та неміжнародного характеру. 

13. Визначте поняття збройного конфлікту неміжнародного характеру. 

14. Дайте визначення нейтралітету під час війни. 

15. Визначте які обов’язки має нейтральна держава під час війни. 

 

3. АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ 

 

1. Проаналізуйте основні поняття теорії адвокатської діяльності. 

2. Визначте розвиток теорії адвокатської діяльності у незалежній Україні.   

3.  Охарактеризуйте поняття адвокатури як інститут реалізації права особи на 

правову допомогу: правовий статус, завдання та принципи її діяльності на 

сучасному етапі. 

4. Визначте проблеми правової регламентації організації і діяльності 

адвокатури. 

5. Охарактеризуйте юридичну природу, сутність та значення інституту 

адвокатури. 
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6. Визначте місце інституту адвокатури у юридичному механізмі захисту прав 

і свобод людини.  

7. Охарактеризуйте принципи організації та діяльності інституту адвокатури: 

загальна характеристика. 

8. Визначте класифікацію принципів адвокатури та  характеристику основних 

принципів адвокатури. 

9. Проаналізуйте інститут адвокатської таємниці: сутність, правове 

регулювання. 

10. Визначте правовий статус адвоката в Україні. 

11. Охарактеризуйте принцип незалежності адвокатури.  

12. Охарактеризуйте види адвокатської діяльності 

13. Проаналізуйте зупинення та припинення права на заняття адвокатською 

діяльністю. 

14. Визначте проблеми професійної етики та дисциплінарної відповідальності 

адвокатів в Україні. 

15.  Визначте підстави та порядок притягнення адвокатів до дисциплінарної 

відповідальності. 
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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 

 

 

Освітній ступінь:  Магістр 

Галузь знань:   29 «Міжнародні відносини» 

Спеціальність:  293 «Міжнародне право» 

ОПП:    «Міжнародне право» 

          

 

Фахове вступне випробування  

Білет № 1 

 

 

        Завдання 1. Охарактеризуйте риси, притаманні міжнародним комерційним 

третейським судам. 

Завдання 2. Визначте в яких випадках міжнародне право допускає 

правомірне застосування сили. 

Завдання 3. Проаналізуйте основні поняття теорії адвокатської діяльності. 

 

 

Схвалено на засіданні кафедри міжнародного права 

(Протокол № 2 від 12.02.2019) 

 

 

 

Завідувач кафедри _____________ О.В. Драчов 
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РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ 

 

Виконання окремих завдань фахових вступних випробувань 

 

Вид навчальної роботи 
Максимальна величина рейтингової оцінки 

(бали) 

Виконання завдання № 1 70 

Виконання завдання № 2 70 

Виконання завдання № 3 60 

Усього 200 

 

Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань  

вступних випробувань та їх критерії 

 

Оцінка в балах за виконання 

окремих завдань 
Критерії оцінки 

63-70 54-60 Відмінно  

(відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок) 

52-62 45-53 Добре 

(у цілому вірне виконання з певною кількіс-

тю суттєвих помилок) 

42-51 36-44 Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 

недоліків та задовольняє мінімальним 

критеріям) 

Менше  

42 

Менше  

36 
Незадовільно 

Виконання не задовольняє мінімальним 

критеріям 

Увага!     Оцінки менше, ніж 42 або 36 балів, не враховується  

                 під час визначення рейтингу 
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Відповідність рейтингових оцінок 

у балах оцінкам за національною шкалою  

 

Оцінка 

в балах 
Пояснення 

120-

200 

178-200 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 

Вступне  

випробування 

складено 

 

147-177 

Добре 

(в загальному вірне виконання з 

певною кількістю суттєвих помилок) 

120-146 Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 

недоліків та задовольняє 

мінімальним критеріям) 

0-119 Вступне випробування не складено 
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Визначення ОІР вступника на навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки фахівців з вищою освітою ОС «Магістр» 

 

№ 

пор. 

Назва 

рейтингу 

Кількість 

балів 

(max) 

Порядок 

визначення рейтингу 

1. Академічний рейтинг 

(АР) 

10 Визначається за оцінками 

підсумкової зведеної відомості 

або Додатку до диплому 

бакалавра (спеціаліста) за 100-

бальною шкалою із подальшим 

переведенням у 10-бальну шкалу 

2. Фаховий рейтинг  

(ФР) 

 

200 Визначається за 200-бальною 

шкалою за підсумками фахового 

вступного випробування 

3. Рейтинг творчих та 

професійних 

досягнень (РТПД) 

10 Визначається за 10-бальною 

шкалою за оцінкою творчих та 

професійних досягнень 

4. Рейтинг з іноземної 

мови 

(РІМ) 

200 Визначається за 200-бальною 

шкалою за підсумками вступного 

екзамену з іноземної мови 

5. Особистий 

інтегральний рейтинг 

вступника (ОІР) 

420 ОІР = АР + ФР + РТПД + РІМ 
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                 (Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА  

№ 

Куди  

передано 

(підрозділ) 

Дата 

видачі 
П.І.Б. отримувача 

Підпис  

отримувача 
Примітки 

      

      

      

 

                 (Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 №  Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис  

ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайом-

лення 

Примітки 

     

     

 

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесення 

зміни 

Дата 

введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 

ваного 

        

        

 

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

№ 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     

 


