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ВСТУП
Україна, як правова держава, сприяє активізації діяльності нового покоління і появі
висококваліфікованих фахівців у сфері права, правників, підготовлених до праці в
сучасних умовах.
Завдяки ефективним найсучаснішим освітнім технологіям навчання ЖНАЕУ стане
першим щаблем на сходах професійного успіху в обраній галузі. Юридична освіта,
здобута в університеті за спеціальністю «Право» освітнього рівня «Бакалавр» забезпечує
різносторонню і ґрунтовну підготовку з теорії права та практики його застосування.
Досвідчені викладачі допомагають оволодіти як фундаментальними знаннями, так і
практичними навичками зі спеціальності, формують здатність до успішної професійної
діяльності.
Студенти нашого університету отримують ґрунтовну юридичну та гуманітарну
підготовку, а також вивчають цикл спеціальних та профільних дисциплін:
В системі освіти майбутні фахівці отримують спеціалізовані знання, набувають
вмінь, навичок правової роботи, формують свою правову свідомість, формально-логічне
мислення. В свою чергу, функціонування системи юридичної освіти неможливе без
узагальнення юридичної практики, виявлення закономірностей, методів та форм її
здійснення, без вироблення правових концепцій соціального розвитку, без формування
окремих юридичних термінів - тобто без наукового дослідження правової дійсності, яке
разом із всією системою засобів та умов виробництва нових знань складає окрему форму
та напрям юридичної діяльності.
Випускник спеціальності «Право» може здійснювати юридичну діяльність на
професійній основі. Це означає, що в сфері юридичної діяльності працюють спеціалістипрофесіонали, які володіють спеціалізованими правовими знаннями, відповідними
навичками роботи, виконують кваліфіковано юридично-значущі дії, що визначають зміст
їхньої роботи.
Складність життєвих ситуацій, які вирішуються юристами, висока вимогливість
правової процедури, особливість формально-абстрактного мислення та термінології
юридичного спілкування передбачають, що юридичну роботу повинні здійснювати лише
спеціально підготовлені фахівці. Якщо проаналізувати законодавство України, що
регулює діяльність органів прокуратури, суду, адвокатури та деяких інших органів та
установ, які здійснюють юридичну діяльність, то однією із вимог до кандидатів на посаду
є наявність вищої юридичної освіти.
Мета фахових випробувань для вступу на навчання з’ясування теоретичних знань
та практичних навичок абітурієнтів, їх відповідність вимогам освітньої характеристики
спеціальності «Право». Випробування передбачає тестування з дисципліни: Основи права.
Для підготовки до фахових випробувань рекомендується користуватися наведеною
у програмі літературою.
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Історичний аспект виникнення держави і права.
Загальна характеристика держави та державної влади.
Політичні режими.
Особа, суспільство, держава.
Поняття та характеристика права.
Поняття і структура правової системи.
Правовідносини.
Правопорядок і правопорушення.
Юридична відповідальність.
Конституційне право.
Особливості організації державної влади в Україні.
Органи державної влади в Україні.
Місцеве самоврядування в Україні.
Фінансове право.
Адміністративне право.
Екологічне право.
Кримінальне право. Поняття злочину.
Кримінальна відповідальність.
Загальна характеристика цивільного права.
Поняття спадкового права.
Сімейне право. Житлове право.
Земельне право.
Загальна характеристика трудового права.
ЗРАЗОК ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ
З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0304 «ПРАВО»
НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030401 «ПРАВОЗНАВСТВО»
ОР «БАКАЛАВР»

1. Теорія, яка пояснює виникнення держави як результат історичного розвитку сім’ї:
1) теологічна;
2) договірна;
3) патріархальна;
4) психологічна.
2. Укажіть який кодекс регулює право на працю:
1) Цивільний;
2) Кримінальний;
3) Кодекс законів про працю;
4) Сімейний.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ
Оцінка “відмінно” виставляється абітурієнтам, які в повному обсязі виконали
тестові завдання, продемонстрували обізнаність з усіма поняттями, фактами, термінами;
адекватно оперують ними при розв'язанні завдань; виявили творчу самостійність,
здатність аналізувати факти, які стосуються філологічних проблем. Сумарна кількість
балів складає 90-100;
“добре” виставляється за умови достатньо повного виконання тестових завдань.
Розв'язання завдання має бути правильним, логічно обґрунтованим, демонструвати знання
теоретичного матеріалу, творчо-пізнавальні уміння. Разом з тим у роботі може бути
допущено декілька несуттєвих помилок. Сумарна кількість балів – 75-89;
“задовільно” виставляється за знання, які продемонстровані в неповному обсязі.
Вони, як правило, носять фрагментарний характер. Теоретичні і фактичні знання
відтворюються репродуктивно, без глибокого осмислення, аналізу, порівняння,
узагальнення. Відчувається, що абітурієнт недостатньо обізнаний з літературними
джерелами з навчальної дисципліни і не може критично оцінити філологічні факти,
явища, ідеї. Сумарна кількість балів – 60-74;
«незадовільно» виставляється за неправильну або неповну відповідь, яка свідчить
про неусвідомленість і нерозуміння поставленого завдання. Літературу з навчальної
дисципліни та її понятійно-категоріального апарату абітурієнт зовсім не знає. Відповідь
вказує, що програмовим матеріалом абітурієнт не володіє. Сумарна кількість балів не
досягає 60.

