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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 ПРОГРАМНИХ ПИТАНЬ

з дисциплін,
які виносяться на фахове вступне випробування на освітній ступінь «Бакалавр» 

з нормативним терміном навчання 3 роки

1. ПРАВНИЧІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ

1. Поняття національної правової системи. Структура національної правової 
системи та характеристика її основних елементів.

2. Види класифікацій національних правових систем та їх об’єднань (Рене 
Давид, Кети і Цвайгерт та інші).

3. Правова сім’я: поняття, структура, властивості. Підстави об’єднання 
правових систем у правові сім’ї (джерела та структура права, історичні 
шляхи виникнення і розвитку права).

4. Загальна характеристика романо-германської правової сім’ї. Історичні 
шляхи виникнення, становлення та розвитку.

5. Особливості груп національних правових систем романо-германської 
правової сім'ї.
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6. Загальна характеристика англо-американської правової сім’ї. Історичні 
шляхи виникнення, становлення та розвитку англо-американської правової 
сім’ї.

7. Властивості загального права як соціального регулятора, його джерела, 
структура.

8. Загальна характеристика правової сім’ї релігійних правових систем. 
Історичні шляхи виникнення, становлення та розвитку правової сім’ї 
релігійних правових систем.

9. Загальна характеристика правової сім’ї звичаєвих правових систем. 
Історичні шляхи виникнення, становлення та розвитку правової сім’ї 
звичаєвих правових систем.

10. Властивості звичаєвого права як соціального регулятора, його джерела, 
структура.

11. Які функції правової системи вам відомі? Охарактеризуйте їх.

12. Кодифікація в романо-германському праві.

13. Роль делегованого законодавства в англосаксонському праві.

14. Яким чином проявляється взаємодія закону і прецеденту в правових 
системах Великобританії і США?

15. Роль судової практики в правовій системі України.

2. ПОРІВНЯЛЬНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

1. Поняття конституційного права як галузі національного права держави.

2. Джерела конституційного права в Україні та зарубіжних державах. 
Принципи конституційного права.

3. Визначення конституції. Властивості конституції як акту вищої юридичної 
сили.

4. Поняття прав, свобод і обов'язків людини і громадянина. Обмеження прав і 
свобод.

5. Громадянство і правовий режим іноземців.

6. Принципи виборчого права. Види виборчих систем,

7. Предмет референдуму.

8. Компетенція глави держави.
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9. Форми парламентської відповідальності уряду.

10. Компетенція Конституційного Суду.

11. Парламент і парламентаризм. Класифікація парламентів.

12. Порядок діяльності уряду в зарубіжних державах.

13. Повноваження глави держави у сфері зовнішньої політики за 
законодавством різних держав світу.

14. Особливості застосування принципів виборчого права в різних державах.

15. Конституційні принципи функціонування державної влади.

3. ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

1. Вплив міжплемінних міжродових звичаїв на виникнення міжнародного 
права.

2. Регіональні центри культури у давнину та їхня роль у виникненні та 
розвитку міжнародного права.

3. Періодизація історії міжнародного права.

4. Міжнародно-праві погляди у давнину.

5. Релігійні погляди иа розвиток міжнародного права.

6. Правове положення іноземців: від давніх часів до сьогодення.

7. Виникнення та розвиток посольського права.

8. Роль міжнародних договорів у середні віки.

9. Закони і звичаї війни: під давніх часів до сьогодення.

10. Вестфальський мир 1648 р. та його вплив на розвиток міжнародного права.

11. Роль Французької революції на вплив міжнародного права.

12. Декларація про озброєний нейтралітеї 1780 р.

13. Г. Гроцій та наука міжнародного права.

14. Роль міжнародних конфесія та конференцій XIX ст. у розвитку 
міжнародного права.

15. Вплив міжнародного права на гуманізацію законів та звичаїв війни в XIX
ст.
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СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
для самостійної підготовки вступника до 

фахового вступного випробування

ПРАВНИЧІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ 

Основна:

1. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы 
современности: Пер. с франц. -  М.: Междунар. отношения, 1998.

2. Загальна теорія держави і права / М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. 
Богачова та ін. - Харків: Право. 2002.

3. Дмитрігв А. І., Шепель А. О. Порівняльне правознавство / Відп. ред. В. Н. 
Денисон. -  К.: Юстініан, 2003.

4. Онішенко Н. М. Правова система і держава в Україні / Н. М. Оніщенко. -  
К. : Ін-т держави і права ПАН України, 2002.

5. Марченко М. Н. Сравнительное правоведение: учебник / М. Н. Марченко. 
- 2 - е  изд., перераб. и доп. -  М.: Проспект, 2016.

Додаткова:
1 ■ Рабинович П. Основи загальної теорії права та держави. - К : Атака, 2001.
2. Варфоломеева Т. Правознавство. Навч. посібник /  Т. Варфоломеева. - 

К.:3нання-Прес, 2001.
3. Пстришин О. В. Порівняльне правознавство. -  Право, 2012.
4. Порівняльне правознавство у таблицях. 3-тє видання, змінене / О.В. 

Петришин, О.В. Зінченко, Д.В. Лук'янов. -  Право, 2019.

ПОРІВНЯЛЬНЕ КОНСТУТУЦІЙНЕ ПРАВО
Основна:

1. Волошин ІО. О. Конституційно-правове забезпечення європейської 
міждержавної інтеграції: теоретико-методологічні аспекти, монографія. -  
К.: Логос, 2010.

2. Савчии М.В. Порівняльне Конституційне право. -  Юрінком Інтер, 2019.

3. Федоренко В. Л. Конституційне право України: підруч. /  до 20 -  ї річниці 
Конституції України та 25-ї річниці незалежності України. -  К.: 
Видавництво Ліра -  К, 2016.
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Додаткова:
І ■ Волошин Ю.О. Феномен констнтуціоналізації міжнародного правопорядку 

на сучасному етапі міждержавної інтеграції. -  Вісник Маріупольського 
державного університету. Серія: Право, 2011, Вип, 1.

2. Кириченко В. М. Порівняльне конституційне право: модульний курс. 
Навчальний посібник. -  ЦУЛ, 2019.

3. Основы государства н права Украины / ред. И. Пахомова. -  X.: Одиссей. 
2001.

4. Проблеми сучасної конституціоналістики: навч, посіб. / за ред, М. П. 
Орзіха. -К ,:  Юрінком Інтер, 2016.

5. Конституційне право України: прагматичний курс : навч. посіб. / М. В. 
Афанасьева, Ю. Ю. Бальцій, Ю. Д. Батан [та ін.] ; за заг. ред. М. В, 
Афанасьевої, А. А. Єзерова; тех. ред. Ю. Д. Батан. -  Одеса : Юридична 
література, 2017.

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Основна:

1. История международного права / авт. кол.; под ред. А. И. Дмитриева, У. Э. 
Батлера. -  Изд. 2-е, доп. и перераб. -  Одесса: Феникс, 2013.

2. Буткевич О.В. Історія міжнародного права [Текст]: підручник / О.В, 
Буткевич; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. -  К.: Ліра-К, 
2013.

Додаткова:
1 • Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право. -  О.: Фенікс, 2018.

2. Міжнародне публічне право : підручник : у 2 т. / [В. В. Мицик, М. В. 
Буроменсышй, М. М. Гнатовський та ін.]. -  X.: Право, 2019. Т. 2 : Основи 
теорії, 2019.

3. Сироїд Т. Л. Міжнародне публічне право : підручник. -  О.: Фенікс, 2018.

4. Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних 
тенденцій розбудови державності : монографія /  за заг. ред. К). Л. 
Бошицького. - К .  : Кондор, 2012.
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Програму розроби.іи:

Доцент / Драчов О.В.
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ЗРАЗОК
білету фахового вступного випробування

міністерство освіти і н а у к и  У к р а їн и  
н а ц і о н а л ь н и й  АВІАШІ&Ш&УНІВЕРСИТЕТ

Факультет .щдноснн
Кафедра міжнародного іі|Яйва тадіріЙвїЬггй.н'оі о правознавства

Гапузь знань:
Спеціальність:
ОПП:

29 «Міжнародні н Ь Ц к а д и » ^ . ,д\'' 
293 «Міжнародне прі 
«Міжнародне право»

Фахове вступне випробування 
Кілет № 1

Завдання 1. Поняття національної правової системи. Структура національної 
правової системи та характеристика її основних елементів.

Завдання 2, Поняття конституційного права як галузі національного права 
держави.
Завдання 3. Вплив міжплемінних міжродових звичаїв на виникнення 
міжнародного права.

Схвалено на засіданні кафедри міжнародного правд та 
Порівняльного правознавства)
(Протокол від-;

Завідувач кафедри Короткий Т.Р.
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РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ

Виконання окремих завдань фахових вступних випробувань

Вид навчальної роботи Максимальна величина рейтингової оцінки 
(бали)

Виконання завдання X» 1 70

Виконання завдання № 2 70

Виконання завдання № 3 60

Усього 200

Відповідність рейтингоних оцінок 
у балах оцінкам за націона.іьнон> шкалою

Оцінка в балах Пояснення

180-200
Відмінно
(відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок)

100-
200

150-179
Добре
(у цілому вірне виконання з пезною 
кількістю суттєвих помилок)

Вступне
випробування

складено

100-149
Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків та задовольняє мінімальним 
критеріям)

0-94 Всту пне випробування не складено



Система менеджменту якості 
Програма фахового вступного випробування 

за освітньо-професійною програмою 
підгоговки фахівців з вишою освітою

Шифр
Документа

СМЯНАУ 
11 15.0Ш (69)-01-2020

10
<!&5' освітнього ступеня «Бакалавр» } 

нормативним терміном навчання 3 роки на 
основі освітньо-хвадіфікашіїного рівня 

«Молодший спеціаліст»

Стор. із 9

(Ф 03 .02 -01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ Д О К У М Е Н Т А ___________

№
прим.

Куди
Передало

(підрозділ)

Дата
видачі П.І.Б. отримувача Підпис

отримувача Примітки

(Ф 0 3 .0 2 -0 2 1
АРКУШ о з н а й о м л е н н я  з  д о к у м е н т о м _____________

пор. Прізвище Ім'я по батькові
Підпис

ознайомленої
особи

Дата
ознайомлення Примітки

(Ф 0 3 .0 2 -0 3 )
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН _______

№
зміни

№ листе (сторінки) Підпис
особи,

яка
внесла
ЗМІНУ

Дата
внесення

зміни

Дата
введення

змінизміненого заміненого нового анульованого

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ
(Ф 0 3 .0 2 -0 4 )

А*
11011. Прізвище ім'я по батькові Дата ревнії Підпис

Висновок щодо 
адекватності

(Ф 0 3 .0 2 -3 2 )
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН _______

Підпис Ініціали, прізвище Посада дата

Розробник

Узгоджено
Узгоджено


