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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Право вступати на ІІ курс за галуззю знань 29 «Міжнародні відносини» 

спеціальності 293 «Міжнародне право» надається особам, які мають диплом 

молодшого спеціаліста будь-якої спеціальності. При вступі абітурієнтів на ІІ 

курс за галуззю знань 29 «Міжнародне право» спеціальності 293 

«Міжнародне право» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший 

спеціаліст» вони складають письмовий фаховий іспит.  

Програма письмового фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають 

на ІІ курс за галуззю знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 293 

«Міжнародне право» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший 

спеціаліст» побудована на основі фахових навчальних дисциплін, таких як: 

історія України, теорія держави та права, порівняльне конституційне право, 

судові системи і порівняльне судове право, оскільки базові знання із 

зазначених дисциплін є складовими навчального плану зі спеціальності 

«Міжнародне право». 

Письмовий фаховий іспит є формою визначення рівня підготовки 

абітурієнтів, які здобули освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«Молодший спеціаліст». Аналіз отриманих результатів під час іспиту 

дозволяє визначити досягнення і з’ясувати базовий рівень знань абітурієнтів 

та їх готовність до сприйняття фахових дисциплін. 

Під час письмового фахового іспиту абітурієнт повинен письмово 

вирішити один з варіантів тестових завдань. Вступний фаховий іспит 

оцінюється за 200-бальною шкалою. Отже, за результатами іспиту абітурієнт 

отримає оцінку від 0 до 200 балів. Прохідний бал для участі у конкурсному 

відборі – 100 балів. Для складання письмового фахового іспиту відводиться 2 

академічні години. 

Мета програми: 

– виявлення рівня знань з програми теоретичної та методичної 

підготовки відповідно до державних стандартів, якого було набуто при 

попередньому отриманні вищої освіти; 
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– забезпечення об’єктивності та прозорості вступу абітурієнтів на ІІ курс 

за галуззю знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне 

право» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»; 

– формування якісного складу контингенту студентів; 

– сприяння ефективності підготовки фахівців, що мають глибокі 

професійні знання, орієнтуються на вирішення різноманітних завдань; 

– стимулювання зацікавленості студентів в успішній навчально-

пізнавальній роботі й здобуття вищої освіти за відповідним освітньо-

кваліфікаційним рівнем. 

У процесі вступного іспиту абітурієнти повинні  

знати: 

– історію української державності, соціально-економічні, політичні, 

культурні процеси, що складають змістовий пласт історії України від 

найдавніших часів до початку XXI ст.;  

– загальнотеоретичні положення, що стосуються основних причин 

виникнення держави і права, закономірностей їх розвитку та функціонування 

в суспільстві; 

– основи конституційного права України та конституційного права 

держав світу в умовах сучасного стану та розвитку конституціоналізму, а 

також впливу на нього процесів глобалізації; 

– особливості судової системи України, загальні закономірності 

становлення, функціонування та розвитку судових систем країн світу. 

уміти: 

– порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати події 

та діяльність людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських 

цінностей; орієнтуватись у науковій періодизації історії України; 

– застосовувати загальнотеоретичні юридичні поняття і категорії; 

використовувати здобуті теоретичні знання на практиці; орієнтуватися в 

джерелах права; тлумачити норми права та аналізувати їх структуру; 

визначати склад та зміст правових відносин, відрізняти їх від інших видів 
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суспільних відносин; правильно реалізовувати норми права в різних 

професійних ситуаціях; 

– аналізувати зміст відповідних нормативно-правових актів, які 

регулюють конституційно-правові відносини в різних державах та практику 

їх застосування; розуміти специфіку джерел конституційного права в 

державах, які належать до різних правових систем; використовувати набуті 

знання на практиці;  

– правильно розуміти та тлумачити положення законодавства щодо 

організації та функціонування судової влади; вільно орієнтуватися в 

особливостях організації судової системи та здійснення судочинства 

відповідно до певної правової системи; виокремлювати системні 

взаємозв’язки та способи реалізації міжнародних стандартів правосуддя у 

різних країнах. 

Провідним критерієм оцінювання якості підготовки спеціаліста є його 

кваліфікаційна характеристика, тобто ідеальна модель, яка відповідає 

сучасним вимогам та є орієнтиром для підготовки студентів. 

Структуру програми складає пояснювальна записка, критерії 

контролю і оцінювання досягнень студентів під час складання письмового 

фахового іспиту, орієнтовний перелік тестових завдань для складання 

письмового фахового іспиту, список рекомендованих джерел. 
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ІІ. КРИТЕРІЇ КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ 

ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ 

ПИСЬМОВОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ 

 

Під час письмового фахового іспиту абітурієнт повинен письмово дати 

відповіді на тестові питання. Для складання письмового фахового іспиту 

відводиться 2 академічні години. 

Вступний фаховий іспит оцінюється за 200-бальною шкалою. Отже, за 

результатами іспиту абітурієнт отримає оцінку від 0 до 200 балів. Прохідний 

бал для участі у конкурсному відборі – 100 балів.  

Абітурієнтам пропонується три варіанти тестових завдань, кожен з 

яких складається з трьох рівнів. Система завдань складена таким чином, що 

вони розташовуються за принципом зростання відповідно до складності, що 

дозволяє якісно й ефективно виміряти рівень і структуру підготовки 

екзаменованих. Кожне тестове завдання відповідає чітко визначеній формі, 

змісту, рівневі складності.  

Перший рівень складності містить 10 тестових завдань з чотирма 

варіантами відповідей, при вирішенні яких необхідно обрати лише одну 

правильну відповідь. Серед наведених варіантів слід вибирати той, що 

найбільш повно відповідає поставленому запитанню.  

Завдання другого рівня складності включають «логічні пари». «Логічні 

пари» вимагають встановлення відповідності між поняттями, категоріями, 

критеріями класифікації, ознаками, різновидами тощо, наведеними в різних 

змістових переліках, позначених певними буквами та цифрами.  

Третій рівень складності містить відкрите завдання. Відкрите завдання 

передбачає обґрунтовану відповідь на поставлене питання з посиланням на 

теоретичний матеріал та нормативно-правові акти. Відповідь має містити 

кілька тез. Кожна теза має бути сформульована як варіант розв’язання якоїсь 

проблеми. Кожна теза має бути підкріплена логічними аргументами та 

історичними фактами. Наведені аргументи і факти слід узагальнити у 
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висновках.  

Успішне виконання тестових завдань першого рівня складності дає 

можливість абітурієнту набрати 10 балів, неправильний вибір приносить 0 

балів. Тобто у сукупності за перший рівень складності абітурієнт може 

отримати від 0 до 100 балів.  

Правильна відповідь на тестові завдання другого рівня складності 

оцінюється у 20 балів за такими критеріями, як кількість правильно 

визначених логічних пар (більше чи менше 50%). Отже, у сукупності за 

другий рівень складності абітурієнт може отримати від 0 до 60 балів. 

На третьому рівні складності оцінюється логічна послідовність 

викладення матеріалу, повнота відповіді, точність у посиланні на фактичні 

дані. Шкала оцінювання відповіді третього рівня – від 0 до 40 балів.  

40-31 балів – повністю обґрунтована відповідь на поставлене питання, 

логічно та послідовно викладений матеріал, наведені статистичні або 

фактичні дані, продемонстровано аналітичність у мисленні, чітко виражена 

авторська позиція, є логічні і обґрунтовані власні висновки-пропозиції з 

посиланням на теоретичний матеріал та нормативно-правові акти. 

30-21 балів – в цілому питання розкрито, логічно та послідовно 

викладений матеріал, сформульовані необхідні висновки, які є недостатньо 

обґрунтованими, є посилання на нормативні правові акти.  

20-11 балів – питання розкрито недостатньо повно, відсутні фактичні 

дані, є висновки, але не виражена авторська позиція.  

10-0 балів – питання розкривається неповно, виклад матеріалу без 

власної оцінки, відсутні посилання на нормативні правові акти, відсутні 

висновки.  
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Таблиця розподілу балів за тестові завдання 

Рівні складності 

тестових завдань 

Кількість завдань Максимальна кількість 

балів 

І рівень складності 10 100 

ІІ рівень складності 3 60 

ІІІ рівень складності 1 40 

Всього 200 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

фахового вступного випробування 

 

За національною шкалою Проміжок за накопичувальною бальною шкалою 

відмінно 180-200 

добре 140-179 

задовільно 100-139 

незадовільно 0-99 
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ІІІ. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ  

СКЛАДАННЯ ПИСЬМОВОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ 

 

 

І рівень. Оберіть необхідний варіант відповіді, враховуючи, що існує 

тільки один варіант правильної відповіді. Серед наведених варіантів 

слід вибирати той, що найбільш повно відповідає поставленому 

запитанню. 

 

1. Яка з теорій походження держави пояснює його як результат 

добровільної угоди людей: 

а) класова теорія; 

б) патріархальна теорія; 

в) теологічна теорія; 

г) договірна теорія. 

 

2. Які елементи правової норми названі вірно:  

а) заохочення;  

б) гіпотеза, диспозиція, санкція;  

в) суб’єкт, об’єкт, права та обов’язки; 

г) підгалузь права, правовий інститут. 

 

3. Правосуддя в Україні здійснюється: 

а) посадовими особами; 

б) судами; 

в) державними органами; 

г) органами місцевого самоврядування. 

 

ІІ рівень. Встановіть відповідність між поняттями, категоріями, 

критеріями класифікації, ознаками, різновидами тощо, наведеними в 

різних змістових переліках, позначених певними буквами та цифрами. 

 

1. Встановіть відповідність між роками та подіями: 
1. З’їзд князів у Любечі; 

2. Укладення ченцем Нестором 

«Повісті минулих літ»; 

3. Перша літописна згадка назви 

«Україна»; 

4. Утворення Галицько-Волинського 

князівства. 

А. 1187 р.;  

Б. 1097 р.; 

 

В. 1199 р.; 

 

Г. 1113 р. 

 

 

ІІІ рівень. Дайте обґрунтовану відповідь на питання. 
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1. Що, на Вашу думку, повинно сприяти підняттю авторитету 

правоохоронних органів? 
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