БЛОК «ПРАВО» ФАХОВОГО ВСТУПНОГО
ВИПРОБУВАННЯ 2017 РОКУ
магістратура за спеціальністю 081 «Право»
На виконання Положення про проведення єдиного фахового вступного випробування
з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього
незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня магістра за
спеціальністю 081 «Право» в 2017 році1 (далі - Положення) та доручення Робочої
групи при Міністерстві освіти і науки України (МОН) Координатор проектів ОБСЄ в
Україні у співпраці з Міжнародною громадською організацією «Універсальна
екзаменаційна мережа» (UENet) здійснюють координаційну роботу зі створення
тестової бази з блоку «Право».
Підходи до проведення фахового вступного випробування з використанням технік ЗНО успішно випробувано у вступній кампанії 2016 року
на базі дев’яти університетів у рамках пілотного проекту МОН.

Координатор
проектів ОБСЄ в Україні
підтримує проведення єдиного
фахового вступного випробування з
використанням організаційнотехнологічних процесів здійснення
зовнішнього незалежного оцінювання
для вступу для здобуття ступеня
магістра за спеціальністю 081 «Право»
в 2017 році на запит МОН України у
межах виконання проекту
«Удосконалення юридичної освіти
та освіти з прав людини».

Кримінальне
процесуальне
право

Конституційне
право

6

ЩО ВХОДИТЬ ДО ПРЕДМЕТНОГО ЗМІСТУ
БЛОКУ «ПРАВО»?

Кримінальне
право

Програми вступних випробувань були затверджені Наказом
МОН України від 8 квітня 2016 року N 409 «Щодо проведення у
2016 році як експерименту вступних випробувань під час
вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для
здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з
використанням організаційно-технічних процесів здійснення
зовнішнього незалежного оцінювання».

ПРАВНИЧИХ
ДИСЦИПЛІН
БАЗИ ТЕСТОВИХ
ЗАВДАНЬ

Цивільне
процесуальне
право

Адміністративне
право

Цивільне
право

ЯК СТВОРЮЮТЬСЯ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ?
Тестові завдання розробляються за такою схемою:

СТВОРЕННЯ ТЕСТОВОГО
ЗАВДАННЯ АВТОРОМ

Два анонімних
рецензування
тестового завдання
двома різними
викладачами з
різних правничих
шкіл.

Апробаційне
випробування
тестових завдань
під час тестування
у групі з близько
100 студентів.

1 Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.04.2017 № 579

Розгляд фактичної якості завдання з
врахуванням його психометричних
характеристик за результатами апробації.
Рішення автора щодо відхилення чи
прийняття завдання. Деякі тестові
завдання редагуються автором,
надаються на додаткове рецензування,
проходять повторну апробацію після
редагування.

ЯК ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ЯКІСТЬ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ?
1.
ЗАЛУЧЕННЯ ЛИШЕ
ФАХОВИХ
РОЗРОБНИКІВ
ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Долучені викладачі пройшли спеціальну підготовку з тестології і вже мають практичний досвід
підготовки тестів для так званих «тестувань з високими ставками» (high-stakes examinations),
зокрема, тестів для Міністерства юстиції України, конкурсу для добору суддів до Верховного суду та
інших екзаменувань.

Для формування
бази тестових
завдань у 2017
році залучено
близько 50
викладачів з таких
університетів:

Донецький
національний
університет імені
Василя Стуса

Київський
національний
економічний
університет імені
Вадима Гетьмана

Київський
національний
університет імені
Тараса Шевченка

Чернівецький
національний
університет імені
Юрія Федьковича

Львівський
національний
університет
ім. Івана Франка

Національний технічний
університет України
«Київський політехнічний
інститут імені Ігоря
Сікорського»

Національний
університет
«Києво-Могилянська
академія»

Національний
університет
«Одеська юридична
академія»

Національний
юридичний університет
ім. Ярослава
Мудрого

Одеський державний
університет
внутрішніх справ

Полтавський
університет
економіки і торгівлі

Сумський
національний
аграрний університет

Ужгородський
національний
університет

2.
СТВОРЕННЯ
ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ
ЯКІСНИХ ТЕСТОВИХ
ЗАВДАНЬ

3.
ВИПРОБУВАННЯ
ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
У РЕАЛЬНИХ
УМОВАХ

Процеси розробки і рецензування тестових завдань
організовують досвідчені координатори розробки UEnet.

Станом на 1 червня 2017 року напрацьовано більше 3000 питань. Наразі відбувається фінальна оцінка
їх якості і підготовка до передачі якісних тестових завдань Українському центру оцінювання якості
освіти (УЦОЯО). Крім сліпих рецензувань представниками «конкуруючих» правничих шкіл, одним з
основних обов’язкових елементів контролю якості тестів є розгляд фактично продемонстрованих
психометричних якостей кожного тесту. Психометричні параметри тестів визначаються за
результатами масштабних апробаційних тестувань.

За час підготовки тестової бази протягом травня 2017 року проведено 36 апробацій тестових завдань,
у яких взяли участь близько 2800 студентів четвертого курсу. За рішенням МОН було визначено
опорні ВНЗ, які мають системи комп’ютерного тестування, що відповідають цьогорічним вимогам до
апробації. Ними стали:
• Львівський національний університет ім. Івана Франка;
• Національний університет «Одеська юридична академія»;
• Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого.

ЧИ БУДУТЬ ПРОБНІ ТЕСТУВАННЯ
та як взяти участь?

Для ознайомлення випускників-бакалаврів з форматом блоку «Право» та виконання
проби власних сил, всім охочим ВНЗ, що здійснюють підготовку магістрів, МОН надасть
екзаменаційний модуль для проведення пробного тестування, а також інструкцію з
оцінювання результатів тесту (ключі). Відповідальність за організацію
адміністрування пробного тестування покладається на ВНЗ.

ЯК ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ВСТУПНЕ ТЕСТУВАННЯ З БЛОКУ «ПРАВО»?
3 серпня 2017 року відбудеться єдине фахове вступне випробування з використанням технології ЗНО.
Адміністрування, тобто здійснення організації та проведення, єдиного фахового вступного випробування тестування, і
звісно блоку «Право» здійснюватимете Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Формування модуля «Право» здійснюватиметься УЦОЯО шляхом автоматичного вибору тестових завдань з переданої до
УЦОЯО тестової бази.
Тестовий модуль з блоку «Право» міститиме 70 тестових завдань з чотирма варіантами відповіді кожне
(1 правильна відповідь). Абітурієнтам буде надано 120 хвилин2 для відповіді на 70 тестових завдань, з досвіду кількох
років застосування цього формату є очевидним, що цього часу є достатньо.
Відповідно до п. 9 Розділу І Положення результати вступних випробувань у ВНЗ визначаються у вигляді оцінок за шкалою
100 – 200 балів відповідно до таблиць відповідності тестових балів рейтинговій оцінці та з урахуванням встановленої
відповідною фаховою комісією мінімальної кількості тестових балів, які за виконання завдань певного блоку може
отримати вступник з мінімально допустимим рівнем фахової компетентності, необхідним для участі в конкурсному
відборі під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних
закладах України.
Прохідний бал конкурсу кожен ВНЗ визначає самостійно.

ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ
Для ознайомлення з форматом тестових завдань нижче наведено приклади завдань
різної складності та результатів їх використання у вступній кампанії 2016 року (1750 абітурієнтів):

Примітка:
послідовність розміщення
варіантів відповідей
визначається випадково
автоматично при
укладанні екзаменаційного
модуля.

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
1. Який з перелічених суб’єктів
конституційних правовідносин
уповноважений призначати
позачергові вибори до парламенту?

А. Голова Верховної Ради України.
Б. Центральна виборча комісія.
В. Президент України.
Г. Верховна Рада України.
67.5% абітурієнтів надали правильну
відповідь («В») на це завдання.
Інші варіанти відповіді обрали:
А - 6.7%; Б - 7.5%; Г - 17.5%; взагалі не
надали відповідь - 0.8% абітурієнтів.

2. Під час засідання Конституційного Суду України, на якому були присутні
одинадцять суддів, простою більшістю голосів прийнято рішення щодо
невідповідності Закону України «Про...» положенням Конституції України. Це
рішення було підписане на шостий день після його прийняття. Яка вимога не була
дотримана в процесі прийняття рішення Конституційним Судом України?
А. Рішення Конституційного Суду України повинно бути підписане протягом п’яти
днів з моменту його прийняття.
Б. Рішення Конституційного Суду України приймається одноголосно.
В. Рішення Конституційного Суду України приймається за умови присутності усього
складу суду.
Г. Рішення Конституційного Суду України може прийматися за умови
присутності не менше 12 суддів.
Складність цього питання - вище середньої. Кожні два з п’яти абітурієнтів надали правильну
відповідь («Г»). Розподіл помилкових відповідей: А - 26%, Б - 6%, В - 26%. Не надали відповідь 1% абітурієнтів.

2 Ця інформація є орієнтовною, позаяк МОН ще має затвердити специфікацію проведення єдиного фахового вступного випробування.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
1. Яке із зазначених видів протиправних діянь
належить до дисциплінарних проступків
державних службовців?
А. Отримання неправомірної вигоди.
Б. Службове підроблення.
В. Незаконне збагачення.
Г. Порушення правил етичної поведінки.
Це питання виявилось одним з найлегших. Правильні
відповіді на нього дали 91% абітурієнтів. Навіть в групі тих,
хто отримав бал, близький до визначеного фаховою комісією
як мінімальний, на це питання відповіли правильно 60%.

2. Перебуваючи на посаді спеціаліста районної державної
адміністрації, Р. отримував додатковий дохід від зайняття ним
підприємницькою діяльністю. Визначте, до якого виду
відповідальності має бути притягнений Р. за вчинення ним
такого діяння?
А. До кримінальної відповідальності.
Б. До адміністративної відповідальності.
В. До цивільно-правової відповідальності.
Г. До політичної відповідальності.
Питання середньої складності. Правильну відповідь («Б») надали дві
третини абітурієнтів. Розподіл помилкових відповідей: А - 20%, В - 7%,
Г - 5%. Не надали відповідь - 0.6%.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
1. Що з названого є функцією організації колективного управління
авторськими та суміжними правами?

2. Яка юридична можливість характеризує
правомочність володіння?

А. Опублікування і відтворення об’єктів авторського права та суміжних прав.

А. Визначення фактичної долі речі.

Б. Використання об’єктів авторського права та суміжних прав.

Б. Здійснення безпосереднього впливу на річ.

В. Укладення договорів про використання прав, переданих в управління.

В. Управління річчю.

Г. Включення об’єктів авторського права та суміжних прав складовою частиною
до збірників.

Г. Отримання плодів та доходів від речі.

Питання середньої складності. Правильну відповідь («В») надавав практично кожний
другий абітурієнт. Розподіл помилкових відповідей: А - 17%, Б - 24%, Г - 9%. Не
відповіли на це питання близько 1% абітурієнтів.

Питання підвищеної складності. 27% правильних
відповідей («Б»). Розподіл помилкових відповідей:
А - 27%, В - 33%, Г - 12%. Не надали відповідь на це
питання менше 1% абітурієнтів.

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС
1. Громадянин М. звернувся з позовом про відшкодування шкоди завданої
внаслідок ДТП. На попередньому судовому засіданні він змінив підставу
позову. Під час розгляду справи по суті М. виявив бажання повторно
скористатися правом змінити підставу позову, однак суд відмовив М. у
здійсненні його права, мотивуючи тим, що цим правом, відповідно до ст. 32
ЦПК України, можна скористатися один раз. До якого часу позивач може
скористатися правом на зміну предмету або підстави позову?
А. До початку розгляду судом справи по суті.
Б. До початку судових дебатів.
В. Лише на попередньому судовому засіданні.

2. На яку з наведених категорій
цивільних справ поширюються правила
виключної підсудності?

А. Виселення із жилого приміщення.
Б. Стягнення заборгованості за договором
позики.
В. Відшкодування шкоди, завданої
джерелом підвищеної небезпеки.
Г. Визначення порядку побачення з
дитиною.

Г. Впродовж усього розгляду справи в суді.
Складність цього питання - нижче середньої. Більше 68% абітурієнтів надали
правильну відповідь («А»). Розподіл помилкових відповідей: Б - 10%, В - 9%, Г - 12%.

Складність цього завдання - вище середньої,
41% правильних відповідей («А»). Розподіл
помилкових відповідей: Б - 11%, В - 32%, Г - 16%.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
1. М., будучи приватним підприємцем,
без дозволу розробника і власника
ТОВ «Хоумвуд», організував виготовлення
та реалізовував продукцію, а саме
міжкімнатні двері за авторськими
зразками «Хоумвуд», чим завдав
підприємству значної шкоди. Дайте
кримінально-правову оцінку дій М.

2. Керівник підприємства Луков, знаючи, що головний бухгалтер Іванова
– вдова і має на утриманні двох малолітніх дітей, схиляв її до вступу в
статевий зв’язок. Після чергової відмови Луков пригрозив Івановій
звільненням. Наступного дня, дізнавшись, що Іванова не змінила
рішення, вдарив її, заподіявши легке тілесне ушкодження, та вступив у
статеві зносини. Побоюючись подальших домагань та маючи намір
покарати винного, потерпіла звернулася до правоохоронних органів.
Кваліфікуйте дії Лукова.

А. Порушення прав на промисловий
зразок (ст. 177 КК України).

А. Примушування до вступу в статевий зв’язок та зґвалтування
(ч. 1 ст. 154 та ч. 1 ст. 152 КК України).

Б. Порушення авторського права
(ст. 176 КК України).

Б. Готування до грубого порушення законодавства про працю стосовно одинокої
матері та зґвалтування із застосуванням фізичного насильства
(ч. 2 ст. 172 та ч. 1 ст. 152 КК України).

В. Порушення суміжних прав
(ст. 176 КК України).
Г. Незаконне використання фірмового
найменування (ст. 229 КК України).
Питання середньої складності. Трохи більше
половини абітурієнтів надали правильну
відповідь («А»). Розподіл помилкових відповідей:
Б - 30%, В - 5%, Г - 14%.

В. Примушування до вступу в статевий зв’язок (ч. 1 ст. 154 КК України).
Г. Зґвалтування та умисні легкі тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 152 та ч.
1 ст. 125 КК України).
Складність цього питання виявилась трохи вищою середньої. 39% абітурієнтів
надали правильні відповіді («А»). Розподіл помилкових відповідей: Б - 25%, В - 3%,
Г - 33%.

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
1. До оперативного чергового надійшла заява про кримінальне правопорушення. Для
фіксації слідів злочину на місце події скерована чергова слідчо-оперативна група.
Працівники оперативного підрозділу провели опитування громадян і виявили свідків
події. Слідчий, після проведення огляду невідкладно допитав свідків. Чи можна
вважати дії слідчого такими, що відповідають вимогам КПК України?

2. Назвіть заходи
забезпечення кримінального
провадження, спрямовані на
забезпечення цивільного
позову:

А. Так, оперативні працівники провели опитування, що може розглядатися як процесуальна
діяльність із встановлення свідків, а слідчий провів слідчі (розшукові) дії для своєчасного
виявлення та фіксації фактичних даних про обставини кримінального правопорушення.

А. арешт майна.

Б. Так, у невідкладних випадках, пов‘язаних з фіксацією слідів кримінального
правопорушення слідчий може провести слідчі (розшукові) дії.

В. тримання під вартою.

В. Ні, тому що до внесення відомостей про кримінальне правопорушення закон
дозволяє провести лише огляд місця події.
Г. Ні, тому що слідчий не отримав доручення керівника органу досудового розслідування
розслідувати конкретне кримінальне правопорушення.
Питання виявилось складним. 27% правильних відповідей («В»). Розподіл помилкових відповідей: А 43%, Б - 25%, Г - 5%.

Б. домашній арешт.

Г. накладення грошового
стягнення.
Просте завдання.
Більше ¾ абітурієнтів
надали правильну відповідь
(«А»). Розподіл помилкових
відповідей: Б - 4%, В - 4%,
Г - 16%.

