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Кращий посібник для підготовки до ТЗНПК (тест загальної навчальної
правничої компетентності).
Посібник містить комплекс науково-методичного матеріалу, призначений для
розвитку практичних навичок мислити та приймати рішення. Включає велику
кількість прикладів з методологією та методикою обґрунтування рішень
тестових завдань, які були запропоновані в якості зразків для підготовки до
вступних іспитів в магістратуру по спеціальності 081 «Право»; оприлюднені
завдання ТЗНПК основної та додаткової сесій ЄФВВ.
Використовується оригінальна техніка розв’язання тестових завдань на основі
логічного підходу. Підготовлений на основі читання курсів з логіки та
юридичної аргументації для правознавців. Представляє нову модель
посібника, який можна використовувати сумісно з навчальним програмами
дисциплін логічного циклу та при проведенні спеціальних тренінгів.
Рекомендується для студентів, аспірантів, молодих вчених, практичних
робітників, а також усіх, хто спеціалізується в галузі права, управління,
маркетингу, бізнесу, аналізу і розв’язання конфліктів і суперечок.
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