
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Юридичний факультет
Кафедра кримінального права і процесу

комісії 
Ісаєнко 
_2020 р.

Система менеджменту якості

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування
за освітньою програмою підготовки фахівців з вищою освітою 

освітнього ступеня «Магістр»

Галузь знань: 26 «Цивільна безпека»
Спеціальність: 262 «Правоохоронна діяльність»
ОПП: «Правоохоронна діяльність»

Програму рекомендовано

кафедрою кримінального права 
і процесу
Протокол № 2 від 17.02.2020

СМ Я НАУ ПФВ 13.01.03(02)-02 -  2020

Система менеджменту якості 
Програма фахового вступного випробування за освіт-1 
ньою програмою підготовки фахівців з вищою осві

тою  освітнього ступеня «Магістр»

Шифр
документа

СМЯ НАУ
ПФВ 13.01.03(02)-

02-2020
Стор 2 з 11

ВСТУП

Мета фахового вступного випробування -  визначення рівня знань за на
прямами 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.

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.

П ЕРЕЛ ІК  ТЕМ АТИКИ ПИТАНЬ

з дисциплін, 
які виносяться на фахове вступне випробування 

за освітньою програмою підготовки фахівців з вищою освітою 
освітнього ступеня «Магістр»

1. А ДМ ІН ІСТРАТИ ВН Е ПРАВО

1. Поняття адміністративного права, предмет і метод його правового регулю
вання. Зміст публічного управління та адміністрування.

2. Поняття і ознаки адміністративно-правових норм та їх джерела.
3. Адміністративно-правові відносини, їх особливості та структура.
4. Адміністративно-правовий статус фізичних осіб відповідно до законодав

ства України.
5. Система органів виконавчої влади, правова основа їх функціонування. 

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, їх види та структура.
6. Правовий статус Кабінету Міністрів України, його повноваження, склад та 

порядок формування.
7. Поняття, ознаки та види публічної служби. Державна служба та державні 

службовці. Служба в органах місцевого самоврядування.
8. Форми публічного адміністрування: управлінські акти та адміністративні 

договори.
9. Адміністративні послуги та їх адміністративно-правове регулювання.
10. Адміністративний примус. Види адміністративно-примусових заходів.
11. Поняття та властивості адміністративної відповідальності. Адміністративні 

стягнення та особливості їх застосування.
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12. Адміністративне правопорушення: поняття, юридичний склад та особли- 
вості відповідальності спеціальних суб’єктів.

13. Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією.
14. Поняття адміністративного процесу та зміст основних адміністративних 

проваджень.
15. Адміністративне судочинство та його організаційно-правове регулювання.

2. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

1. Закон про кримінальну відповідальність. Чинність закону про кримінальну 
відповідальність у часі, просторі та за колом осіб. Множинність злочинів.

2. Склад злочину та його характеристика. Об’єкт та об’єктивна сторона зло
чину. Суб’єкт та суб’єктивна сторона злочину.

3. Стадії вчинення злочину та співучасть у злочині.
4. Обставини, що виключають злочинність діяння. •
5. Звільнення від кримінальної відповідальності.
6. Покарання, його система та види. Призначення покарання. Звільнення від

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

правового характеру щодо юридичних осіб.
8. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.
9. Злочини проти основ національної безпеки, миру, безпеки людства, міжна

родного правопорядку та військові злочини.
10. Злочини у сфері службової діяльності, професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг та проти правосуддя. Злочини проти особи та 
її особистих прав і свобод.

11. Злочини проти громадського порядку та моральності. Злочини у сфері обі
гу наркотичних засобів та інші злочини проти здоров’я населення.

12. Злочини проти громадської безпеки, безпеки виробництва, безпеки руху та 
експлуатації транспорту.

13. Злочини проти власності та у сфері господарської діяльності.
14. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних 

кордонів, забезпечення призову та мобілізації. Злочини проти авторитету 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань 
громадян та проти журналістів.

15. Злочини проти довкілля та у сфері використання електронно- 
обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і 
мереж електрозв’язку.

3. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

1. Строки і терміни в цивільному праві.
2. Підстави та умови цивільної відповідальності.
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3. Поняття та види цивільної дієздатності фізичної особи.
4. Правовий статус господарських товариств.
5. Поняття та види об’єктів цивільних прав.
6. Характеристика недійсних правочинів.
7. Характеристика особистих немайнових прав фізичної особи.
8. Способи набуття і припинення права власності.
9. Поняття цивільно-правового договору та його юридичні ознаки.
10. Зміна та припинення цивільно-правового договору.
11. Поняття, юридичні ознаки та види договору купівлі-продажу.
12. Зміст договору купівлі-продажу та правові наслідки його порушення.
13. Поняття та юридичні ознаки договору дарування.
14. О б’єкти та суб’єкти договору найму.
15. Поняття та елементи договору доручення.

С П И С О К  Л ІТЕРА ТУ РИ

для самостійної підготовки вступника до 
вступного випробування

АДМ ІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Основна:

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 
8073-Х [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ 
Іа\у5/5іючу/80732-10.

2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-1У 
// Відомості Верховної Ради України. -  2005. -  № 35-36, № 37. -  Ст. 446.

3. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 № 794-УІІ // 
Відомості Верховної Ради України. -  2014. -  № 13.- С т .  222.

4. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 № 
3 166-VІ // Відомості Верховної Ради України. -  2011. -  № 38. -  Ст. 385.

5. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 № 586- 
XIV // Відомості Верховної Ради України. -1999. -  № 20-21. -  Ст. 190.

6. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 
№ 280 // Відомості Верховної Ради України. -  1997. -  № 24. -  Ст. 170.

7. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 
07.05.2001 № 2493-111 // Відомості Верховної Ради України. -  2001. -  № 33. 
- С т .  175.

8. Про громадські об’єднання. Закон України від 22.03 2012 №4572-\П // Ві
домості Верховної Ради України. -  2013. -  № 1. -  Ст. 1.
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9. Про інформацію. Закон України від 02.10.1992 № 2657-ХІІ // Відомості 
Верховної Ради України. — 1992. -  № 48. -  Ст. 650.

10. Про адміністративні послуги. Закон України від 06.09.2012 № 5203-V1 // 
Відомості Верховної Ради України. -  2 0 1 3 .-№  32. -  Ст. 409.

Додаткова:

1. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галунько В., 
Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. -  Херсон, 2018.

2. Колпаков В.К. Курс адміністративного права України, підручник / 
В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко та ін. -  K., 2013.

3. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. -  K., 2012.
4. Адміністративне процесуальне право України: навч.-метод, посіб. /

І.О. Картузова та ін .-К .,  2016.
5. Адміністративне судочинство: навчальний посібник / С.Т. Гончарук,

O.A. Гусар, І.О. Розум. -  K., 2016.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Основна:

1. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / за ред. проф. 
В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - 4 -т е  вид., переробл. і допов. -  X., 2010.

2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-111 [Електронний ре
сурс]. -  Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

3. Кримінальне право України. Загальна частина: конспект лекцій / А. А. Во- 
знюк. -  K., 2016.

4. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / за ред. 
В.В. Сташиса, В.Я. Тація. -  4-те вид., переробл. і допов. -  X., 2010.

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / М.І. Хав- 
ронюк та ін. -  K., 2019.

Додаткова:

1. Шевчук А.В, Дякур М Д . Кримінальне право України (Особлива частина). 
Навчальний посібник. -  Чернівці, 2013.

2. Кримінальне право: навчальний посібник / за заг. ред. М.І. Хавронюка. -  
К„ 2014.

3. Кримінальне право. (Загальна частина): підручник / за заг. ред. О.М. Бан
дурки. -  X., 2011.
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4. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. -  2-е 
вид, перероб. та доп. / за заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, 
Є.В. Фесенка. -  K.. 2008.

5. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / В.В. Сухонос. -
Суми, 2 0 16.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Основна:

1. Заїка О. Українське цивільне право. Навчальний посібник. -  K., 2014.
2. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 

28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. -  1996. -  № ЗО. -  Ст. 141.
3. Цивільне право України. Загальна частина. Підручник. / за ред. О.В. Дзери,

Н.С. Кузнєцової, P.A. Майданика. -  K., 2017.
4. Цивільне право: підручник: у 2 т. / за ред. В.І. Борисової, I B. Спасибо- 

Фатєєвої, B.J1. Яроцького. — X., 2011. - Т .  1-2.
5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради 

України. -  2003. -№ №  40-44. -  Ст. 356.

Додаткова:

1. Круглова О.О. Курс лекцій з дисципліни «Цивільне право» /
О.О. Круглова. -  Дніпро, 2017.

2. Харитонов С.О., Старцев О.В. Цивільне право України: підручник. -  K.,
2007.

3. Цивільне право України. Особлива частина: підручник / за ред.: 
В.Г. Фазикоша, С.Б. Булеци. -  K.. 2 0 ІЗ.

4. Цивільне право України: схеми та роз’яснення: навч. посібник -  K., 2018.
5. Шишка Р.Б. Цивільне право України. Підручник. 2-ге видання. -  K., 2018.
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ЗРАЗОК
білету фахового вступного випробування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Юридичний факультет 
Кафедра кримінального права і процесу

Освітній ступінь: 
Галузь знань: 
Спеціальність: 
ОПП:

(  У ? к -
Магістр
26 «Цивільна безпека»
262 «Правоохоронна діяльність» 
«Правоохоронна діяльність»

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Д екші_факу£ ьтету 

/ '  І. Сопілко

Фахове вступне випробування
Білет № 1

Надайте вірний варіант відповіді.

1.Який з названих методів найбільш характерний для адміністративно- 
правового регулювання?
a) [ ] координації;
b) [ ] реординації;
c) [ ] узгодження;
сі) [ ] імперативності.

2. Вкажіть юридичні факти, які спонукають до виникнення адміністративно- 
деліктних відносин:
a) [ ] вступ на державну службу;
b) [ ] отримання повістки до військового комісаріату;
c) [ ] браконьєрство;
сі) [ ] скарга громадянина.

3. Згідно чинного Кримінального кодексу України законодавство України про 
кримінальну відповідальність становить:
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a) [ ] Конституція України;
b ) [ ] Кримінальний процесуальний кодекс України:
c) [ ] міжнародні договори з надання правової допомоги: 
сі) [ ] Кримінальний кодекс України.

4. Чи є суб’єктом злочину за чинним Кримінальним кодексом України юридич
на особа?
a) [ ] є суб’єктом лише господарських злочинів:
b ) [ ] не є суб’єктом злочину;
c) [ ] є суб’єктом лише злочинів проти довкілля:
сі) [ ] є суб’єктом лише злочинів у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.

5. Спеціальна позовна давність в 1 рік застосовується до вимог:
a) [ ] про розірвання договору купівлі-продажу;
b) [ ] про оскарження дії виконавця заповіту;
c) [ ] про здійснення страхового відшкодування;
сі) [ ] про розірвання договору зберігання.

50. Істотними умовами договору про продаж товару в кредит з умовою про роз
строчення платежу є:
a) [ ] умови платежів, ціна платежів, розміри платежів;
b ) [ ] вимоги до платежів;
c) [ ] валюта платежів, ціна платежів, розміри платежів;
сі) [ ] ціна платежів, розміри платежів, строки платежів, порядок платежів.

Схвалено на засіданні кафедри кримінального права і процесу 
(Протокол № 2 від 17.02.2020). ,
Завідувач кафедри С.Я. Лихова



Система менеджменту якості Шифр
Програма фахового вступного випробування за освіт-1 документа
ньою програмою підготовки фахівців з вищою осві- І_____ _____

тою  освітнього ступеня «Магістр» | Стор. 9 з 11

СМЯ НАУ
ПФВ 13.01.03(02)- 

02-2020

РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ

Виконання окремих завдань фахового вступного випробування

Вид навчальної роботи
Максимальна величина рейтингової оцінки (ба

ли)
Виконання завдання №  1-50 4

Усього 200

Значення рейтингові« 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

180-200

Відмінно
(відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок)

150-179
Добре
(в загальному вірне виконання з певною 
кількістю суттєвих помилок)

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

Вступне
випробування

складено

0-99 Вступне випробування не складено
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Визначення ОІР вступника на навчання за освітньою програмою 
підготовки фахівців з вишою освітою ОС «Магістр»

№
пор.

Назва
рейтингу

Кількість
балів
(шах)

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 + РИМ
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АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА
(Ф 03.02 -  01)

№
Куди

передано
(підрозділ)

Дата
видачі П.1.Б. отримувача Підпис „1 Іриміткиотримувача

1
1

(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

зміниЗміненого Заміненого Нового Анульо
ваного

(Ф 03.02-04)
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ Р Е В І З І Ї ________________

№ 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


