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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вступний фаховий іспит передбачає перевірку здатності вступника до
опанування освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за
спеціальністю 081 «Право».
Вступний фаховий іспит проводиться у тестовій формі і складається з 50
завдань.
Кожне тестове завдання потребує обрання лише однієї відповіді із
запропонованих чотирьох варіантів.
Час виконання тестових завдань становить 90 хвилин.
Правильний варіант відповіді позначається у відповідній клітинці оціночного
листа позначкою «+», наприклад:
№ завдання
1
2
3
4

відповідь
А
+

Б

В

Г

+
+
+
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Мета тестування – перевірка знань, умінь і навичок вступників, їх
відповідність програмним вимогам, з’ясування компетентності та оцінка рівня
підготовки вступників для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового
молодшого бакалавра.
Результат вступного фахового іспиту, проведеного у письмовій тестовій
формі, визначають як суму балів, виставлених на кожне з тестових завдань.
Максимальна кількість балів за правильну відповідь на одне завдання
становить 4 бали. За неправильну відповідь або відсутність відповіді завдання
оцінюється в 0 балів.
Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно
виконавши всі завдання екзаменаційної роботи, – 200 балів.
Фахова атестаційна комісія оцінює роботу за загальною сумою балів,
набраних вступником за результатами тестування, яка може знаходитись в межах
від 0 до 200 балів. Загальна кількість балів від 0 до 99 вважається незадовільною.
Мінімальна кількість балів для подальшої участі у конкурсному відборі
становить 120 балів.
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СКЛАДОВІ ПРОГРАМИ
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВСТУПНИКІВ
Право і закони в житті людини і суспільства (з курсів історії). Зміст, завдання і
структура курсу. Побудова підручника. Додаткова навчальна література,
електронні та Інтернет-ресурси. Причини виникнення держави. Поняття й ознаки
держави. Державний лад. Форми держави. Державна влада. Функції держави.
Поняття і види соціальних норм. Поняття та ознаки права. Джерела права.
Система права та її елементи. Правовідносини. Склад правовідносин. Підстави
виникнення, зміни і припинення правовідносин. Правопорушення: поняття, склад,
види. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види. Поняття Основного
закону держави. Структура Конституції України. Повноваження Конституційного
Суду України. Правова характеристика понять «людина», «особа», «громадянин».
Права і свободи людини. Громадянство України.Конституційні права, свободи та
обов’язки людини і громадянина. Механізми захисту прав та свобод людини і
громадянина в Україні. Органи державної влади в Україні. Місцеве
самоврядування в Україні. Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Обсяг
цивільної правосуб’єктності неповнолітніх.
Сім’я. Шлюб. Взаємні права й
обов’язки батьків і дітей. Державні органи з охорони прав дітей.
Прийняття на
роботу неповнолітніх. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх. Оплата праці.
Особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми. Охорона праці
неповнолітніх. Адміністративні правопорушення. Злочини. Кримінальний
проступок. Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх.
Професія «юрист». Юристи в нашому житті.
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