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ВСТУП

Мета фахового вступного випробування -  визначення рівня знань за на
прямами професійної діяльності та формування контингенту студентів, най
більш здібних до успішного опанування дисциплін відповідної освітньо- 
професійної програми. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні, 
професійно-орієнтовні знання та уміння, здатність вирішувати типові профе
сійні завдання, передбачені програмою вступу.

Фахове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді те
стових завдань.

Фахове вступне випробування проводиться упродовж 2-х академічних го
дин (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 на освітній ступінь «Бакалавр» 
з нормативним терміном навчання 2 роки

1. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО (ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА)

1. Загальна характеристика кримінального права.
2. Закон про кримінальну відповідальність. Чинність закону про кримінальну 

відповідальність у часі, просторі та за колом осіб.
3. Склад злочину та його характеристика. Об’єкт та об’єктивна сторона зло

чину. Суб’єкт та суб’єктивна сторона злочину.
4. Стадії вчинення злочину та співучасть у злочині.
5. Повторність, сукупність та рецидив злочинів.
6. Обставини, що виключають злочинність діяння.
7. Звільнення від кримінальної відповідальності.
8. Покарання, його система та види. Призначення покарання. Звільнення від 

покарання та його відбування.
9. Інші заходи кримінально-правового характеру. Заходи кримінально- 

правового характеру щодо юридичних осіб.
10. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО (ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА)

1. Об’єкти та суб’єкти цивільних прав.
2. Захист цивільних прав та інтересів.
3. Позовна давність.
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4. Правочини та їх правове регулювання.
5. Право власності. Речові права на чуже майно.
6. Право інтелектуальної власності.
7. Фізичні та юридичні особи осіб.
8. Правове регулювання договірних відносин.
9. Зобов’язання та способи забезпечення виконання зобов’язань.
10. Цивільно-правова відповідальність.
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ЗРАЗОК
білету фахового вступного випробуваний

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»
0 8 1 «Право» 
«Правознавство»

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Декані факультету

І. Сопілко

Фахове вступне випробування
Білет № 1

Надайте вірний варіант відповіді.

1. Що є підставою кримінальної відповідальності?
a) [ ] вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочи
ну, передбаченого Кримінальним Кодексом України;
b) [ ] вчинення особою небезпечного проступку, який містить ознаки протипра
вного діяння, передбаченого Конституцією та законами України;
c) [ ] вчинення особою небезпечного вчинку, забороненого українським законо
давством;
сі) [ ] вчинення особою делікту, який містить ознаки небезпечного вчинку, перед
баченого українським законодавством та кримінально-правовою традицією.

2. Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність) є злочином, якщо воно:
a) [ ] визнане таким слідчим, прокурором;
b) [ ] вчинене особою, яка раніше притягалась до адміністративної відповідаль
ності;
c) [ ] вчинене особою, яку притягнуто до кримінальної відповідальності; 
сі) [ ] передбачене Кримінальним кодексом України.
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3. За загальним правилом суб’єктом злочину визнається особа, яка до моменту 
вчинення передбаченого Кримінального кодексу України суспільно небезпеч
ного діяння досягла:
a) [ ] 14 років:
b) [ ] 16 років;
c) [ ] 17 років; 
сі) [ ] 18 років.

4. Місцезнаходження юридичної особи визначається:
a) [ ] місцем її державної реєстрації, якщо інше не встановлено законом;
b) [ ] місцем її державної реєстрації;
c) [ ] місцем знаходження її постійно діючого органу; 
сі) [ ] місцем здійснення її підприємницької діяльності.

5. Емісія -  це:
а) [ ] вид цінного паперу;
б) [ ] встановлена законодавством послідовність дій щодо вилучення з обігу цін
них паперів;
с) [ ] встановлена законодавством послідовність дій щодо випуску та розміщення 
цінних паперів;
сі) [ ] передавальний напис на цінному папері.

50. До вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) застосовується позовна 
давність строком у:
a ) [ ] 1 рік;
b) [ ] 3 роки;
c) [ ] 5 років; 
сі) [ ] 10 років.

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 фахового вступного випробування

Вид навчальної роботи
Максимальна величина рейтингової оцінки (ба

ли)
Виконання завдання № 1-50 2

Усього 100

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

Оцінка в балах за виконання 
окремих завдань

Критерій оцінки

2 правильна відповідь на запитання

0 неправильна відповідь на запитання

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 ДОКУМ КІІТА ___________

№
Куди

передано
(підрозділ)

Дата
видачі П.1.Б. отримувача Підпис

отримувача Примітки

(Ф 03.02-02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕ Н Т О М ____________

№ 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

зміниЗміненого 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


