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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета додаткового вступного випробування – з’ясування рівня теоретичних
знань та практичних навичок осіб, які отримали диплом бакалавра, здобутого за
іншою спеціальністю для визначення здатності вступників засвоювати відповідні
фахові навчальні програми.
Програма додаткового фахового вступного випробування охоплює коло
питань, згрупованих в дисципліну «Господарське право».
Під час підготовки до додаткового фахового вступного випробування
рекомендується користуватися літературою, список якої наведено наприкінці
комплексу матеріалів.
Під час проведення додаткового вступного випробування на навчання за
програмою магістра осіб, що одержали диплом бакалавра, здобутого за іншою
спеціальністю, екзаменаційна комісія визначає ступінь готовності вступника до
опанування програмного матеріалу.

2. 3MICTOBHA ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ЕКЗАМЕНУ
Господарське право
1. Поняття,джерела, принципи та система господарського права
2. Загальна характеристика суб'єктів господарювання
3. Правовий статус господарських товариств в Україні
4. Державна реєстрація суб'єктів господарювання
5. Ліцензування та патентування окремих видів господарської діяльності
6. Особливості формування та використання майна суб’єкта господарювання
7. Договори про виконання робіт та надання послуг
8. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
9. Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання
10. Договори про передачу майна у власність
11. Корпоративні права та їх правове закріплення
12. Законодавство про захист економічної конкуренції

13. Договори про передачу майна у користування
14. Загальні положення про господарські зобов'язання та господарські договори
15. Припинення господарської діяльності

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Для конкурсного відбору при прийомі для здобуття ступеня магістра, на базі
диплома бакалавра за іншою спеціальністю – проводиться додатковий фаховий
екзамен з господарського права.
Додаткове вступне випробування має на меті визначити відповідність рівня
теоретичних знань та практичної підготовки студентів вимогам кваліфікаційної
характеристики фахівця та освітньо-професійної програми за спеціальністю
«Право» освітнього рівня «магістр».
В процесі екзамену комісія повинна оцінити обсяг знань з господарського
права. Екзамен проходить у формі комп’ютерного тестування. Питання складені
по темам, які вказані у п.2., у формі закритого тесту, де вступнику пропонується
обрати один варіант відповіді.
Оцінка за результатами вступного екзамену виставляється за 100-бальною
шкалою.
За результатами складання додаткового вступного випробування комісія
рекомендує чи не рекомендує вступника до складання Єдиного фахового
випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення
зовнішнього незалежного оцінювання.
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