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Мета додаткового вступного випробування -  визначення рівня знань за 
напрямами професійної діяльності та формування контингенту студентів, най
більш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних освітніх про
грам. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні, професійно- 
орієнтовні знання та уміння, здатність вирішувати типові професійні завдання, 
передбачені програмою вступу.

Додаткове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді 
тестових завдань.

Додаткове фахове вступне випробування проводиться упродовж 2-х ака
демічних 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 додаткове вступне випробування на освітній ступінь 

«Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки

І. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

1. Форма держави, загальна характеристика елементів.
2. Поняття, ознаки та структурні елементи механізму держави.
3. Політична система суспільства: загальна характеристика.
4. Поняття, ознаки та особливості розвитку правової держави.
5. Громадянське суспільство: поняття, ознаки, структура.
6. Форми реалізації права та механізм їх здійснення. Правозастосування.
7. Поняття, ознаки та види правовідносин.
8. Поняття, ознаки та види правопорушень.
9. Юридична відповідальність: поняття, ознаки, види та підстави притягнення.
10. Загальна характеристика законності та правопорядку.

2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

1. Конституційне право як провідна галузь національного права України. Еле
менти системи галузі конституційного права України, їх класифікація.

2. Конституційно-правова відповідальність. Поняття, ознаки та класифікація 
джерел конституційного права України.

3. Поняття, юридичні властивості, загальна характеристика структури Кон
ституції У країни.

4. Громадянство України: поняття, принципи, умови прийняття до громадян-
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ства України, підстави припинення громадянства України.
5. Класифікація конституційних прав та свобод людини і громадянина в 

Україні. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні.
6. Поняття та принципи виборчого права. Види виборчих систем України.
7. Органи державної влади за Конституцією України: класифікація, принци

пи організації та діяльності.
8. Гарантії діяльності народного депутата України. Поняття і стадії законода

вчого процесу.
9. Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції 

в Україні.
10. Поняття, система та принципи місцевого самоврядування в Україні.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

для самостійної підготовки вступника до 
додаткового вступного випробування
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Юридичний факультет 
Кафедра господарського, повітряного та космічного права

Освітній ступінь: 
Галузь знань: 
Спеціальність: 
ОПП:

Бакалавр 
08 «Право»
081 «Право» 
«Правознавство»

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Д ек^ф ^ультету

І. Сопілко

Додаткове вступне випробування
Білет №  1

Надайте вірний варіант відповіді.

1. Якій формі правління притаманні такі ознаки: президент обирається всенаро
дним голосуванням, президент не очолює уряд, уряд призначається президен
том, парламент може виразити недовіру уряду?
a) [ ] президентська республіка;
b) [ ] парламентська монархія;
c) [ ] змішана республіка;
сі) [ ] парламентська республіка.

2. Правова форма організації та діяльності політичної влади, а також її відноси
ни з індивідами як суб'єктами права, це:
a) [ ] правова держава:
b) [ ] соціальна держава;
c) [ ] демократична держава; 
сі) [ ] теократична держава.
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3. Система ознак протиправної поведінки, необхідних і достатніх для притяг
нення до юридичної відповідальності називається:
a) [ ] склад правопорушення;
b) [ ] суб’єктивна сторона правопорушення:
c) [ ] об’єктивна сторона правопорушення: 
сі) [ ] мотиви правопорушення.

4. Що є головним обов’язком держави відповідно до Конституції України?
a) [ ] утвердження і забезпечення прав і свобод людини;
b ) [ ] побудова дійового та ефективного громадянського суспільства;
c) [ ] вступ України до Європейського Союзу;
сі) [ ] сприяти духовному та культурному розвитку людини і громадянина в 
Україні.

5. Хто є відповідно до ст. 5 Конституції України носієм суверенітету і єдиним 
джерелом влади та має виключне право визначати і змінювати конституційний 
пад в У країні?
a) [ ] Президент України;
b) [ ] Верховна Рада України;
c) [ ] Президент України та Конституційний Суд України; 
сі) [ ] народ України.

50. Хто може призначити Всеукраїнський референдум?
a) [ ] Кабінет Міністрів України;
b) [ ] Президент України;
c) [ ] Верховний Суд України;
сі) [ ] Конституційний Суд України.

Схвалено на засіданні кафедри господарського, повітряного та космічного права 
(Протокол № 2 від 28.02.2020)./'^ '}

Завідувач кафедри — С.О. Юлдашев
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РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ

Виконання окремих завдань додаткового вступного випробування

Вид навчальної роботи Максимальна величина рейтингової оцінки 
(бали)

Виконання завдання № 1-50 4

Усього 200

Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань 
вступних випробувань та їх критерії

Оцінка в балах за виконання 
окремих завдань Критерій оцінки

4 правильна відповідь на запитання

0 неправильна відповідь на запитання

Відповідність рейтингових оцінок 
у балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка 
в балах Пояснення

100-200 Вступне випробування складено

0-99 Вступне випробування не складено

Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер, тобто 
оцінюється за двобальною шкалою -  склав/не склав. Особи, які отримали за 
додаткове випробування 100 і більше балів, вважаються такими, що склали ви
пробування. Особи, які не склали додаткове вступне випробування, тобто 
отримали 99 і менше балів, до участі у фахових випробуваннях не допускають
ся.
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(Ф 03.02-01)
А РКУ ШПОНІ М Р ЕННЯ ДО КУМЕ 11 ТА

№
Куди

передано
(підрозділ)

Дата
видачі П.І.Б. отримувача Підпис

отримувача Примітки

1

(Ф 03.02-02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ________

№ Прізвище ім'я по-батькові
Підпис

ознайомленої
особи

Дата
ознайом

лення
Прим ітки

(Ф 03.02-03)
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№

№ листа (сторінки) Підпис
особи.

яка
внесла
зміну

Дата
внесення

зміни

Дата
введення

зміниЗміненого Заміненого Нового Анульо
ваного

(Ф 03.02-04)
АРКУІІІ 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


