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ВСТУП  

 

Мета додаткового вступного випробування – визначення рівня знань з 

комплексу фундаментальних дисциплін і передбачає визначення рівня 

підготовки абітурієнтів, що дозволяє оцінити світогляд вступника, а також 

визначити рівень його інтелектуального потенціалу. 

Додаткове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді 

теоретичного питання та практичного завдання на основі теоретичних 

питань. 

Додаткове вступне випробування проводиться упродовж 2-х академічних 

годин (90 хв.)  

Організація додаткового вступного випробування здійснюється відповідно 

до Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету. 

 

 

ПЕРЕЛІК ТЕМАТИКИ ПИТАНЬ 

з дисциплін,  

які виносяться на додаткове вступне випробування 

за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою 

освітнього ступеня «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки 

 

1. КРИМІНОЛОГІЯ 

 

1. Визначте предмет кримінологічної науки. 

2. Охарактеризуйте систему кримінологічної науки. 

3. Надайте загальну характеристику історії розвитку кримінології.  

4. Визначте методологію і методику кримінології.  

5. Проаналізуйте кількісно-якісне вимірювання злочинності.  

6. Охарактеризуйте латентність злочинності.  

7. Визначте фактори злочинності.  

8. Проаналізуйте структуру особи злочинця.  

9. Надайте загальну характеристику типології злочинців.  

10.  Визначте умови, що сприяють вчиненню злочинів.  

 

2. ПРАВНИЧІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ 

 

1. Визначте предмет, призначення та структуру навчального курсу правничих 

систем сучасності. 

2. Дайте визначення поняття національної правової системи.  
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3. Охарактеризуйте структуру національної правової системи та 

характеристика її основних елементів.  

4. Визначте види класифікацій національних правових систем та їх об’єднань 

(Рене Давид, Кетц і Цвайгерт та інші). 

5. Надайте загальну характеристику правової сім’ї: поняття, структура, 

властивості. 

6. Охарактеризуйте загальну характеристику англо-американської правової 

сім’ї.  

7. Проаналізуйте основні властивості правової системи мусульманського 

права. 

8. Визначте основні властивості правової системи індуського права. 

9. Охарактеризуйте основні властивості правової системи канонічного права. 

10. Проаналізуйте основні властивості правової системи іудейського права. 

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

для самостійної підготовки вступника до  
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КРИМІНОЛОГІЯ 
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1.  Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник / І. М. Даньшин, 

В. В. Голіна, М. Ю. Валуйська та ін. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Х.: Право, 

2009. 

2.  Курс кримінології: Особлива частина: [Підручник]: У 2 кн. / M. В. 
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3.  Кримінологія: Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов., О. М. Джужа. – К.: Вид. 
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Курс лекцій. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006.  

2. Иншаков С.М. Криминология: Учебник. – М.: Юриспруденция, 2000.  
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3. Криминология. Учебник. / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и В.В. Лунеева. М., 

2004.  

 

ПРАВНИЧІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ 

 

Основна:  

 

1. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы 

современности: Пер. с франц. — М.: Междунар. отношения, 1998.  

2. Дмитрієв А. І., Шепель А. О. Порівняльне правознавство / Відп. ред. В. Н. 
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ЗРАЗОК  

білету додаткового 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» 

  

 

Додаткове вступне випробування  

Білет № 1 

 
 

Завдання 1. Визначте предмет кримінологічної науки. 

Завдання 2. Визначте предмет, призначення та структуру навчального 

курсу правничих систем сучасності. 

 

 

 

 

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 додаткових 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  

додаткових 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 кількітю 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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          (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     

 


