Львівський національний університет імені Івана Франка
Правознавство Фахові випробування. Бакалаври
Варіант 1 Студент___________________________ Група_______
Вказівки: Запишіть номери правильних відповідей у порядку зростання або впишіть
пропущене число.
Завдання № 1. Позначте відповіді, у яких правильно названо функції політичних партій:
1) економічна; 2) культурна; 3) програмна. 4) кадрова.
Завдання № 2. Назвіть вид проступків, які завдають шкоду підприємству, установі,
організації чи роботодавцю-фізичній особі в процесі виконання працівником своїх трудових
обов'язків (напр., поломка інструмента в результаті неправильного його застосування
всупереч вимогам інструкції з експлуатації):
1) матеріальні; 2) дисциплінарні; 3) господарські; 4) адміністративні;
Завдання № 3. Яку форму правління характеризує така ознака: уряд відповідальний і перед
президентом, і перед парламентом:
1) президентсько-парламентська республіка. 2) парламентська республіка; 3)
парламентська монархія; 4) президентська республіка;
Завдання № 4. Позначте відповіді, у яких правильно вказані основні правозастосовчі дії, які
здійснюються на стадії встановлення фактичних обставин справи:
1) підготовка проекту нормативно-правового акту; 2) збір та процесуальне закріплення
юридично значимих фактів. 3) оголошення нормативно-правового акту; 4) дослідження
та доказування достатності та достовірності фактів.
Завдання № 5. Позначте відповіді, у яких правильно названі ознаки, що визначають місце
держави у політичній системі суспільства:
1) держава має космічні апарати; 2) є офіційним представником всього суспільства.
3) держава є моральним лідером; 4) має спеціальні ресурси (військові, інформаційні та
ін.).
Завдання № 6. Головними суб’єктами трудових правовідносин є:
1) працівник 2) примирна комісія 3) страйковий комітет 4) атестаційна комісія
5) КТС 6) роботодавець
Завдання № 7. На основі чого формується тарифна сітка (схема посадових окладів)?
1) мінімальної заробітної плати 2) тарифної ставки робітника І розряду 3) вартісної
величини мінімального споживчого бюджету 4) вартісної величини межі
малозабезпеченості 5) міжкваліфікаційних співвідношень розмірів тарифних ставок
6) середньої заробітної плати
Завдання № 8. Тривалість робочого часу для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими
умовами праці, має становити не більше ________ год. на тиждень.
Завдання № 9. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця здійснюється без
попередньої згоди з виборним органом первинної профспілкової організації у випадках:
1) лiквiдацiї підприємства, установи, органiзацiї 2) вчинення працівником, який виконує
виховні функції, аморального проступку. 3) поновлення на роботі працівника, який раніше
виконував цю роботу 4) виявлення невідповідності працівника займаній посаді внаслідок
недостатньої кваліфікації 5) прогулу без поважних причин 6) скорочення чисельності або
штату працівників
Завдання № 10. Неповним робочим часом вважається:
1) поділ робочого дня на частини з тим, щоб загальна тривалість не перевищувала
встановленої максимальної тривалості робочого дня 2) скорочення тривалості робочого
дня без скорочення кількості робочих днів у тижні 3) час, протягом якого працівник виконує
роботу за суміщенням 4) залучення працівників до чергування у нічний час 5) праця
почергово у ранкову та вечірню зміну протягом тижня 6) скорочення тривалості робочого

дня та кількості робочих днів протягом тижня
Завдання № 11. Чи підлягає кримінальній відповідальності особа, яка вчинила передбачене
кримінальним законом суспільно небезпечне діяння під впливом фізичного примусу?
1) Не підлягає, якщо особа діяла в стані крайньої необхідності. 2) Не підлягає, якщо
фізичний примус повністю виключає вольовий характер особи, яка діяла під впливом
насильства. 3) Не підлягає лише при вчиненні необережного злочину. 4) Не підлягає,
якщо особа діяла в стані необхідної оборони. 5) Не підлягає. 6) Це питання в кожному
конкретному випадку вирішується судом. 7) Підлягає лише при вчиненні умисного
злочину. 8) Підлягає тільки в конкретних випадках, що зазначені в Особливій частині КК
України. 9) Жодна з наведених вище відповідей не є правильною.
Завдання № 12. Вкажіть, які з перелічених нижче покарань можуть бути застосовані до
неповнолітніх:
1) виправні роботи; 2) арешт; 3) обмеження волі; 4) штраф; 5) позбавлення
військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу; 6) службові
обмеження для військовослужбовців; 7) позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю; 8) довічне позбавлення волі; 9) конфіскація майна;
Завдання № 13. Умовами не притягнення до кримінальної відповідальності при добровільній
відмові від вчинення злочину є:
1) вплив інших осіб на волю винного; 2) не доведення розпочатого злочину до кінця;
3) добровільність відмови, яка ґрунтується на власній волі особи; 4) відмова завершити
розпочатий злочин; 5) явка з повинною; 6) перешкода довести розпочатий злочин, яка
пов'язана з стихійними силами; 7) остаточне припинення готування до злочину або замаху
на злочин; 8) щире каяття особи. 9) усвідомлення винною особою можливості
доведення злочину до кінця;
Завдання № 14. В якій відповіді (відповідях) названі обставини, які пом’якшують покарання,
що передбачені в ст. 66 Кримінального Кодексу?
1) вчинення злочину жінкою, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною. 2)
вчинення злочину особою, яка активно займається громадською діяльністю. 3)
добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди. 4) вчинення
злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин. 5) вчинення
злочину обмежено осудною особою. 6) вчинення злочину внаслідок помилки. 7)
вчинення злочину особою похилого віку. 8) вчинення злочину особою, яка не
усвідомлювала протиправний характер свого діяння.
Завдання № 15. Вкажіть види звільнення особи від кримінальної відповідальності,
передбачені в Загальній частині КК України:
1) жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 2) звільнення особи від
кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки; 3) звільнення особи від
кримінальної відповідальності у зв’язку з добровільною відмовою від доведення злочину до
кінця; 4) звільнення особи від кримінальної відповідальності за поданням Генерального
прокурора України і міністра юстиції України; 5) звільнення особи від кримінальної
відповідальності у зв’язку з похилим віком; 6) звільнення особи від кримінальної
відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим; 7) звільнення особи від
кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям; 8) звільнення особи від
кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням строків давності;
Завдання № 16. Виберіть правильні законодавчі положення, що стосуються юридичних осіб,
як суб’єктів цивільних правовідносин:
1) Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її
місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.
2) Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її
місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. 3) Юридична особа самостійно
не відповідає за своїми зобов'язаннями. 4) Філією є відокремлений підрозділ юридичної
особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.
5) Філії та представництва є юридичними особами. 6) Філією є відокремлений підрозділ

юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і
захист інтересів юридичної особи. 7) Керівники філій та представництв призначаються
юридичною особою і діють на підставі статуту.
Завдання № 17. У письмовій формі належить вчиняти:
1) правочини між юридичними особами; 2) правочини фізичних осіб між собою на суму,
що перевищує у двадцять і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян, крім правочинів, передбачених ч.1 ст.206 ЦК України; 3) правочини передбачені
ч.1 ст. 206 ЦК України; 4) договір дарування майнових прав; 5) договори дарування;
6) правочини, щодо яких законом встановлена письмова форма. 7) правочини між
фізичною та юридичною особою, крім правочинів, передбачених частиною першою ст. 206
ЦК України;
Завдання № 18. Представник може передати свої повноваження, якщо:
1) право передоручення передбачено лише договором; 2) передоручення викликано
обставинами, що об’єктивно склалися і представник бажає представляти інтереси особи;
3) представник зобов’язаний завжди вчиняти правочин самостійно; 4) право передоручення
передбачено договором; 5) право передоручення передбачено законом; 6) право
передоручення передбачено лише законом; 7) правочин вчиняється представником
особисто;
Завдання № 19. Опікун є законним представником:
1) фізичної особи з неповною цивільною дієздатністю. 2) неповнолітньої особи;
3) фізичної особи, визнаної недієздатною; 4) фізичної особи з частковою цивільною
дієздатністю; 5) фізичної особи; 6) малолітньої особи; 7) обмежено дієздатної;
Завдання № 20. Згідно із ст.71 ЦК України опікун не має права без дозволу органу опіки та
піклування:
1) самостійно здійснювати витрати, необхідні для задоволення потреб підопічного за
рахунок пенсії, аліментів та доходів від майна підопічного; 2) укладати договори щодо
майна підопічного. 3) укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та
(або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового
будинку, квартири; 4) видавати письмові зобов'язання від імені підопічного;
5) відмовитися від майнових прав підопічного; 6) здійснювати управління майном
підопічного; 7) укладати договори щодо цінного майна підопічного.
Завдання № 21. У межах контрольної функції комітети Верховної Ради України здійснюють
такі повноваження:
1) Підготовляють та подають на розгляд Верховної Ради України запити до Президента
України від комітету 2) Беруть участь за дорученням Верховної Ради України у проведенні
„Дня уряду” 3) Підготовляють питання на розгляд Верховної Ради відповідно до предметів
відання. 4) Підготовляють письмові звіти про підсумки своєї діяльності. 5) Беруть участь
в організації та підготовці парламентських слухань
Завдання № 22. За яких умов виїзд з України іноземцю не дозволяється:
1) Якщо він не виконав аліментних зобов’язань. 2) Якщо його виїзд суперечить
інтересам забезпечення безпеки України 3) Якщо щодо нього ведеться дізнання чи
попереднє слідство 4) Якщо його засуджено за вчинення злочину – до відбування
покарання чи звільнення від покарання 5) Якщо він не припинив трудового договору.
Завдання № 23. Який громадянин не має права голосу:
1) Той, що визнаний судом обмежено дієздатним. 2) Той, що визнаний судом
недієздатним 3) Військовослужбовці строкової служби. 4) Той, що постійно проживає за
кордоном. 5) Той, що знаходиться на лікуванні у психіатричній лікарні.
Завдання № 24. Суб’єкт, який подає законопроект про внесення змін до Конституції України
(крім розділів І, ІІІ, ХІІІ):
1) Президент України 2) Не менш як 300 народних депутатів. 3) Верховна Рада

України.

4) Комітети Верховної Ради України.

5) Не менше як 226 народних депутатів.

Завдання № 25. Назвіть розділ Конституції України, що містить основні принципи
конституційного ладу України:
1) Загальні засади конституційного ладу України. 2) Основні засади. 3) Основи
конституційного ладу України. 4) Загальні засади 5) Основні засади конституційного
ладу.
Завдання № 26. До основних завдань Кабінету Міністрів України належать:
1) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики 2) організація і забезпечення
провадження зовнішньоекономічної діяльності 3) затвердження загальнодержавних
програм економічного, науково-технічного, соціального, національно- культурного розвитку,
охорони довкілля 4) здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави 5)
здійснення управління об’єктами державної власності 6) вжиття заходів щодо
забезпечення прав і свобод людини та громадянина 7) забезпечення державної
незалежності, національної безпеки і правонаступництва держави
Завдання № 27. У справі про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа)
виносить одну з таких постанов:
1) про порушення кримінальної справи; 2) про закриття справи; 3) про застосування
заходів впливу, передбачених статтею 241 КпАП; 4) про передачу справи на розгляд
товариського суду; 5) про накладення адміністративного стягнення; 6) про зупинення
розгляду справи; 7) про порушення дисциплінарної справи.
Завдання № 28. Державний службовець має право:
1) перебувати на службі у безпосередньому підпорядкуванні близькому родичеві; 2) на
отримання службового житла. 3) брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх
повноважень рішень; 4) на просування по службі; 5) займатися підприємницькою
діяльністю; 6) вимагати присвоєння вищого рангу; 7) Брати участь у страйках;
Завдання № 29. До центральних органів виконавчої влади належать:
1) Рада Міністрів Автономної республіки Крим; 2) Міністерство освіти і науки; 3)
Служба безпеки України; 4) Урядові комітети; 5) Київська міська державна
адміністрація; 6) Головне управління державної служби України; 7) Рада національної
безпеки і оборони.
Завдання № 30. У позовній заяві не зазначається:
1) необхідність проведення попереднього судового засідання 2) клопотання про
звільнення від сплати судового збору, якщо є для цього підстави 3) обставини, якими
позивач обгрунтовує свої позовні вимоги 4) пропозиція відповідачу подати в зазначений
строк заперечення проти позову 5) клопотання про витребовування доказів у разі
необхідності 6) зміст позовних вимог 7) документ про сплату судового збору

Екзаменатор _________________________________________________________

Львівський національний університет імені Івана Франка
Правознавство Фахові випробування. Бакалаври
Варіант 2 Студент___________________________ Група_______
Вказівки: Запишіть номери правильних відповідей у порядку зростання або впишіть
пропущене число.
Завдання № 1. Позначте відповіді, у яких правильно вказані критерії щодо встановлення
ступеня шкідливості чи небезпечності правопорушення:
1) моральна цінність об’єкта; 2) розмір завданої шкоди. 3) соціальна значимість
об’єкта протиправних посягань. 4) політична цінність об’єкта;
Завдання № 2. Активна чи пасивна форма реалізації уповноважуючих нормативно-правових
приписів, що здійснюється суб’єктом за власним бажанням:
1) правотворення; 2) виконання; 3) дотримання; 4) використання.
Завдання № 3. Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки застосування
нормативно-правових приписів:
1) має владний характер. 2) є діяльністю компетентних суб’єктів. 3) впливає на
людину та суспільство; 4) спрямована на створення норми права;
Завдання № 4. Позначте відповіді, у яких правильно вказані види принципів (джерел) права
за сферою дії:
1) галузеві. 2) складні; 3) загальні. 4) акт застосування права;
Завдання № 5. Позначте відповіді, у яких названі ознаки демократичного режиму:
1) відсутність політичного плюралізму; 2) виборність вищих органів влади. 3)
контроль над засобами масової інформації; 4) гарантованість правового статусу особи.
Завдання № 6. Основними функціями трудового права України є
1) відтворювальна 2) встановлююча 3) оплатна 4) контролююча
6) нормативна

5) виробнича

Завдання № 7. Розмежуйте суб'єктів трудового права та суб'єктів колективних трудових
правовідносин, вказавши номери останніх у поданому нижче переліку
1) працівник 2) колектив найманих працівників 3) об'єднання роботодавців
4) служба працевлаштування 5) колективні переговори 6) комісія по трудових спорах
Завдання № 8. Нічним вважається час з ________ години вечора до ________ години
ранку (години наводити виходячи з поділу часу від 0 год. до 12год.)
Завдання № 9. Роботодавець може застосовувати надурочні роботи тільки у таких
виняткових випадках, передбачених КЗпП України:
1) необхідності виконання робіт з метою нагромадження вантажу на території
підприємства 2) при необхідності закінчити виконання передбачених колективними
угодами норми праці при почасовій формі оплати праці 3) при необхідності усунення
простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення
4) на вимогу керівника підприємства з метою усунення недоліків в розпочатій роботі 5) для
продовження роботи, від завершення якої залежить престиж підприємства 6) у разі
необхідності невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого устаткування, коли
несправність їх викликає зупинення робіт для значної кількості працівників
Завдання № 10. Який нормативно-правовий акт України встановлює державні гарантії права
на відпустки, визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення
працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення власних
життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи?
1) Трудовий кодекс України 2) Конституція України 3) Закон України «Про охорону
праці» 4) Закон України «Про час відпочинку» 5) Закон України «Про оплату праці»

6) Закон України «Про відпустки»
Завдання № 11. Вкажіть правильні положення, які стосуються кримінальної відповідальності
виконавця (співвиконавця) злочину:
1) виконавець (співвиконавець) підлягає кримінальній відповідальності за статтею
Особливої частини КК України, яка передбачає вчинений ним злочин; 2) у разі
добровільної відмови від вчинення злочину виконавець (співвиконавець) не підлягає
кримінальній відповідальності за наявності умов, передбачених статтею 17 КК України; 3)
виконавець не підлягає кримінальній відповідальності за готування до злочину невеликої
тяжкості; 4) виконавець (співвиконавець) підлягає кримінальній відповідальності за
статтею Особливої частини КК, яка передбачає вчинений ним злочин, і за відповідною
частиною статті 27 КК України; 5) у разі добровільної відмови від вчинення злочину
виконавцем (співвиконавцем) інші співучасники кримінальній відповідальності не підлягають;
6) відповідальність кожного із співучасників залежить від стадії здійснення виконавцем
(співвиконавцем) злочину. 7) у разі вчинення виконавцем незакінченого злочину інші
співучасники підлягають кримінальній відповідальності за співучасть у незакінченому
злочині; 8) у разі вчинення виконавцем незакінченого злочину він підлягає кримінальній
відповідальності за готування до злочину чи замах на вчинення злочину; 9) у разі
добровільної відмови від вчинення злочину виконавцем (співвиконавцем) інші співучасники
підлягають кримінальній відповідальності за готування до такого злочину або замах на той
злочин, від вчинення якого відмовився виконавець;
Завдання № 12. За визначенням, що міститься в КК України не є співучастю:
1) не обіцяне заздалегідь переховування злочинця, знарядь і засобів вчинення злочину,
слідів злочину та предметів, здобутих злочинним шляхом, придбання та збут таких
предметів; 2) не обіцяне заздалегідь переховування злочинця, знарядь і засобів вчинення
злочину, слідів злочину чи предметів, здобутих злочинним шляхом, або придбання чи збут
таких предметів; 3) обіцяне до закінчення вчинення злочину неповідомлення про
достовірно відомий підготовлюваний або вчинюваний злочин; 4) обіцяне заздалегідь
переховування злочинця, знарядь чи засобів вчинення злочину, слідів злочину чи предметів,
здобутих злочинним шляхом, придбання чи збут таких предметів; 5) не обіцяне
заздалегідь переховування злочинця, знарядь і засобів вчинення злочину, слідів злочину чи
предметів, здобутих злочинним шляхом, або придбання і збут таких предметів. 6) не
обіцяне до закінчення вчинення злочину неповідомлення про достовірно відомий
підготовлюваний або вчинюваний злочин; 7) обіцяне заздалегідь до закінчення
вчинюваного злочину неповідомлення про достовірно відомий чи підготовлюваний злочин;
8) не обіцяне переховування злочинця, знарядь і засобів вчинення злочину, слідів злочину
чи предметів, здобутих злочинцем, або придбання і збут таких предметів; 9) не обіцяне
заздалегідь приховування злочину або особи, яка його вчинила.
Завдання № 13. В якій відповіді (відповідях) названо передбачений КК України вид (види)
звільнення особи від кримінальної відповідальності, однією з підстав (умов) якого (яких), є
щире каяття особи, що вчинила злочин?
1) звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з
потерпілим; 2) звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим
каяттям; 3) звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною
обстановки; 4) звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням
строків давності; 5) звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку на
підставі закону України про амністію. 6) звільнення особи від кримінальної
відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки;
Завдання № 14. В якій відповіді (відповідях) названо злочин (злочини), у разі вчинення яких
давність не застосовується?
1) планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни; 2) посягання на
життя державного чи громадського діяча; 3) терористичний акт; 4) застосування зброї
масового знищення; 5) порушення законів та звичаїв війни; 6) диверсія; 7) умисне
вбивство при обтяжуючих обставинах; 8) бандитизм; 9) геноцид.

Завдання № 15. Які види обставин, що виключають злочинність діяння, передбачені чинним
Кримінальним кодексом України?
1) Крайня необхідність, необхідна оборона, виконання професійного обов’язку,
затримання злочинця. 2) Необхідна оборона, затримання злочинця і непереборна сила.
3) Крайня необхідність, добровільна відмова і помилка. 4) Виконання професійних
обов’язків, необхідна оборона, професійний ризик. 5) Виконання наказу або
розпорядження та виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної
діяльності організованої групи чи злочинної організації. 6) Діяння, пов’язане з ризиком,
фізичний або психічний примус. 7) Необхідна оборона і крайня необхідність. 8)
Затримання особи, що вчинила злочин, уявна оборона. 9) Необхідна оборона,
добровільна відмова від вчинення злочину, казус (випадок).
Завдання № 16. У яких відповідях вказані необхідні передумови, при наявності яких суд на
підставі позову інших співвласників має право прийняти рішення про припинення права
особи на частку у спільному майні?
1) якщо не буде завдано шкоди інтересам співвласника та членам його сім’ї 2) у будьякому випадку (на розсуд суду) 3) якщо річ є неподільною, спільне володіння і
користування нею є неможливим 4) якщо частка є незначною та не може бути виділена в
натурі 5) у жодному випадку 6) суд не може приймати такого рішення, бо право власності
є непорушним. 7) якщо частка є значною
Завдання № 17. Вкажіть правильні законодавчі положення щодо опіки та піклування:
1) При призначенні опікуна для малолітньої особи та при призначенні піклувальника для
неповнолітньої особи враховується бажання батьків підопічного. 2) Орган опіки та
піклування встановлює опіку над малолітньою особою та піклування над неповнолітньою
особою у всіх випадках. 3) Опікун призначається переважно з осіб, які перебувають у
сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними,
можливості особи виконувати обов'язки опікуна. 4) Опіка або піклування встановлюються
за місцем проживання фізичної особи, яка потребує опіки чи піклування, або за місцем
проживання опікуна чи піклувальника. 5) Опікуном або піклувальником може бути лише
юридична особа з повною цивільною дієздатністю. 6) Опікуна або піклувальника призначає
орган опіки та піклування, крім випадків, визначених законом. 7) Фізична особа може бути
призначена опікуном або піклувальником лише за письмовою заявою її батьків.
Завдання № 18. Виберіть правильні відповіді щодо закінчення строку:
1) до строку, що визначений півроком або кварталом року, застосовуються правила про
строки, які визначені місяцями; 2) відлік кварталів ведеться за порами року 3) строк, що
визначений у півмісяця, дорівнює п'ятнадцяти дням; 4) строк, що визначений у півмісяця,
дорівнює чотирнадцяти дням; 5) до строку, що визначений півроком або кварталом року,
застосовуються правила про строки, які визначені роками; 6) строк, що визначений
місяцями, спливає у відповідне число тридцятий день відповідного місяця строку; 7) відлік
кварталів ведеться з початку року;
Завдання № 19. Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог:
1) про переведення на співвласника прав та обов'язків покупця у разі порушення
переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності; 2) про розірвання
договору дарування; 3) у зв’язку з недійсністю договору. 4) про стягнення податків та
інших загальнообов’язкових платежів; 5) про оскарження дій виконавця заповіту; 6) про
оскарження дій опікуна; 7) у зв’язку зі зберіганням товару;
Завдання № 20. Вкладник командитного товариства має право:
1) самостійно діяти від імені товариства; 2) одержувати частину прибутку товариства
відповідно до його частки у складеному капіталі товариства; 3) вимагати першочергового
повернення вкладу у разі ліквідації товариства; 4) ознайомлюватися з річними звітами
повних учасників; 5) вийти з товариства у будь-який час; 6) вчиняти правочини в
інтересах командитного товариства без спеціальних на те повноважень. 7) переважно
перед третіми особами набувати відчужувану частку (її частину) в складеному капіталі
товариства.

Завдання № 21. Вкажіть метод правового регулювання, питома вага якого найбільша у
конституційному праві України:
1) Універсальний. 2) Соціологічний. 3) Диспозитивний. 4) Імперативний 5)
Діалектичний.
Завдання № 22. З якого моменту починається повноваження народного депутата:
1) З моменту офіційного оприлюднення результатів виборів. 2) З моменту отримання
посвідчення народного депутата. 3) З моменту оголошення результатів виборів. 4) З
моменту набуття депутатської недоторканності. 5) З моменту складення присяги
Завдання № 23. Здійснення іноземцями своїх прав не повинно завдавати шкоди:
1) Національним інтересам України 2) Своїй державі. 3) Собі особисто. 4)
Здоров?ю громадян України. 5) Правам та інтересам інших громадян України
Завдання № 24. Особа, яка народилася за межами України від осіб без громадянства, які
постійно на законних підставах проживають на території України є громадянином України,
якщо:
1) Особи без громадянства - батьки постійно і на законних підставах проживали на
території України. 2) Вона не набула громадянства іншої держави. 3) Особи без
громадянства постійно проживали на території України. 4) Особи без громадянства
постійно і на законних підставах проживали на території України і дитина не набула
громадянства іншої держави 5) Особи без громадянства набули статус біженця.
Завдання № 25. Якого віку має досягти Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини на день обрання:
1) 25 років. 2) Вік необмежено законом. 3) 35 років. 4) 40 років 5) 21 року.
Завдання № 26. Адміністративний нагляд припиняється постановою судді за поданням
начальника органу внутрішніх справ:
1) у разі призову піднаглядного до Збройних Сил України; 2) у разі смерті
піднаглядного 3) у разі, якщо піднаглядний став інвалідом першої групи; 4) у разі
погашення або зняття судимості з особи, яка перебуває під наглядом; 5) у разі
засудження піднаглядного до позбавлення волі і направлення його до місця відбування
покарання; 6) після закінчення терміну, на який його встановлено, якщо органом
внутрішніх справ не подано клопотання про продовження нагляду або суддя відмовив у
продовженні нагляду; 7) достроково, якщо піднаглядний перестав бути небезпечним для
суспільства і позитивно характеризується за місцем роботи і проживання;
Завдання № 27. Дія Закону "Про звернення громадян" не поширюється на порядок розгляду
заяв і скарг громадян, встановлений:
1) кримінально-процесуальним законодавством; 2) конституційним законодавством
3) цивільно-процесуальним законодавством; 4) законодавством про захист економічної
конкуренції; 5) трудовим законодавством; 6) адміністративно-процесуальним
законодавством; 7) фінансовим законодавством;
Завдання № 28. Відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення» громадяни мають право на:
1) зміну вказівок посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби 2)
безпечні для здоров’я і життя умови навчання, виховання, побуту 3) опротестування
рішення посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби 4) проходження
обов’язкових медичних оглядів 5) одержання від органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування, а також відповідних органів і закладів охорони здоров’я інформації про
нормативно-правові акти з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення та санітарні норми 6) участь у внесенні пропозицій з питань забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення до відповідних органів 7) виконання
вказівок посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби
Завдання № 29. Вищі заклади освіти здійснюють підготовку фахівців за такими освітньокваліфікаційними рівнями:

1) молодший спеціаліст; 2) професор; 3) кваліфікований спеціаліст;
5) спеціаліст, магістр; 6) аспірант. 7) аспірант;

4) бакалавр;

Завдання № 30. Вкажіть осіб, вільний вибір місця проживання яких може бути обмежений
відповідно до чинного законодавства України:
1) особи, які не досягли 16-річного віку 2) іноземці, які перебувають у складі військових
іноземних підрозділів і які мають статус військового 3) шукачі притулку та особи, які
звернулися за наданням їм статусу біженця до прийняття відповідного рішення 4) особи,
до яких згідно із процесуальним законодавством застосовано запобіжні заходи, пов’язані з
позбавленням волі 5) особи, яких призвано на дійсну строкову службу до Збройних Сил
України 6) особи, яким було надано допуск та доступ до державної таємниці у порядку
встановленому законодавством, і які реально були обізнані з нею, у випадках, якщо вони
бажають виїхати на постійне місце проживання в іноземну державу до розсекречування
відповідної інформації, але не більш як на 5 років з часу припинення діяльності, пов’язаної з
державною таємницею 7) особи, до яких згідно із процесуальним законодавством
застосовано запобіжні заходи, пов’язані з обмеженням волі
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Вказівки: Запишіть номери правильних відповідей у порядку зростання або впишіть
пропущене число.
Завдання № 1. Позначте відповіді, у яких правильно названі ознаки громадянського
суспільства:
1) гарантування розвитку усіх форм власності. 2) людина є основною соціальною
цінністю. 3) централізація економіки; 4) застосування засобів примусу;
Завдання № 2. Позначте відповіді, у яких правильно вказані види дій:
1) загальні; 2) прості; 3) правомірні. 4) неправомірні.
Завдання № 3. Позначте відповіді, у яких правильно вказані види органів держави за
територіальним критерієм:
1) місцеві. 2) постійні; 3) колегіальні; 4) центральні.
Завдання № 4. Позначте відповіді, у яких правильно назване значення правомірної
поведінки:
1) спрямована на створення норм права; 2) є соціально корисною поведінкою.
здійснюється суб’єктами політики; 4) є бажаною для суспільства поведінкою.

3)

Завдання № 5. Встановіть об’єкти правовідносин, який визначений у нормативному приписі
ст. 148 Земельного кодексу: «Земельна ділянка може бути конфіскована виключно за
рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом».
1) рішення суду; 2) земельна ділянка; 3) обсяг; 4) порядок; 5) конфіскація; 6)
закон;
Завдання № 6. Підставами припинення трудового договору, що передбачені КЗпП України,
є:
1) досягнення працівником пенсійного віку 2) чинення працівником проступку,
несумісного з його діяльністю 3) неналежне виконання працівником своїх трудових
обов’язків 4) нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок
тимчасової непрацездатності, не враховуючи відпустки по вагітності і родах, якщо
законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при
певному захворюванні 5) вступ до громадської організації 6) вчинення працівником, який
виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи
Завдання № 7. Які пільги та компенсації надаються працівникам, зайнятим на роботах з
важкими та шкідливими умовами праці?
1) дострокове припинення трудового договору 2) переважне право переведення на іншу
роботу 3) переважне право залишення на роботі 4) переважне право прийняття на
роботу 5) скорочення тривалості робочого часу 6) оплата праці у підвищеному розмірі
Завдання № 8. У трудових правовідносинах іноді можуть брати участь так звані другорядні
суб’єкти
1) страйковий комітет 2) працівник 3) профспілковий орган 4) об’єднання
роботодавців 5) роботодавець 6) примирна комісія
Завдання № 9. Провідними вченими у сфері науки трудового права України є
1) О.Л.Копиленко 2) В.П.Маляренко 3) Я.М.Шевченко 4) Ю.С.Шемшученко
5) Р.І.Кондратьєв 6) Г.І.Чанишева
Завдання № 10. Підсумований облік робочого часу запроваджується на підприємстві:
1) роботодавцем самостійно 2) рішенням загальних зборів трудового колективу
3) виборним органом первинної профспілкової організації 4) на вимогу працівника
5) роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації

6) роботодавцем за погодженням із первинною профспілковою організацією
Завдання № 11. Вкажіть факультативні ознаки суб’єктивної сторони, які стають
обов’язковими і враховуються при кваліфікації вчиненого злочину тільки у випадках,
вказаних конкретною статтею (частиною статті) Особливої частини Кримінального кодексу
України:
1) мотив злочину; 2) допущення вчинення злочину; 3) психічне ставлення особи до
вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої КК України, та її наслідків, виражене у формі
умислу або необережності; 4) цілеспрямованість дій; 5) мета злочину; 6) байдуже
ставлення особи до наслідків свого діяння (дії або бездіяльності). 7) умисел; 8)
емоційний стан особи під час вчинення злочину; 9) намір вчинити злочин;
Завдання № 12. Загальними засадами призначення покарання за чинним кримінальним
законом України є:
1) суд призначає покарання в межах, установлених в санкції статті (санкції частини статті)
Особливої частини Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений
злочин; 2) суд призначає покарання не нижче від найнижчої межі, встановленої для
даного виду покарання; 3) суд, призначає покарання, враховує думку потерпілого,
адвоката, прокурора і трудового колективу, в якому працює винний; 4) суд призначає
покарання відповідно до положень Загальної частини Кримінального кодексу; 5) суд
призначає покарання не вище найвищої межі для даного виду покарання; 6) суд призначає
додаткові покарання, лише тоді коли вони вказані в санкції норми кримінального закону, яка
передбачає відповідальність за вчинений злочин; 7) суд, призначаючи покарання за
корисливі злочини, обов’язково призначає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна;
8) суд, призначає покарання, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу
винного та обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання; 9) суд призначає
покарання у межах встановлених нормами міжнародного права;
Завдання № 13. Згідно чинного кримінального закону виправні роботи не застосовуються
до:
1) осіб, які досягли пенсійного віку; 2) жінок, які мають дітей до десяти років; 3) осіб,
що не досягли шістнадцяти років; 4) військовослужбовців. 5) осіб перед пенсійного віку;
6) осіб, що досягли шістнадцяти років; 7) жінок, які мають дітей віком до п’ятнадцяти
років; 8) жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною; 9) вагітних жінок;
Завдання № 14. Вкажіть спеціальні види звільнення особи від кримінальної
відповідальності, передбачені в Особливій частині чинного КК України:
1) звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з відмовою винного від
повторення посягання на життя потерпілого після вчиненого замаху на його життя та у
зв’язку з його сприянням щодо надання медичної допомоги потерпілому та забезпечення
його лікування; 2) звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з
поверненням викраденого майна; 3) звільнення особи від кримінальної відповідальності у
зв’язку з невчиненням нею ніяких дій на виконання злочинного завдання іноземної держави,
іноземної організації або їх представників та добровільною заявою органам державної влади
про свій зв’язок з ними та про отримане завдання; 4) звільнення особи від кримінальної
відповідальності у зв’язку з припиненням незаконної лікувальної діяльності; 5) звільнення
особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з припиненням перешкоджання законній
професійній діяльності журналістів. 6) звільнення особи від кримінальної відповідальності
у зв’язку зі згодою особи, яка вчинила згвалтування, на вступ у шлюб з потерпілою; 7)
звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з припиненням шпигунської
діяльності і добровільним повідомленням органам державної влади про вчинене, якщо
внаслідок цього було відвернено заподіяння шкоди інтересам України; 8) звільнення
особи від кримінальної відповідальності у зв”язку зі здійсненням винним до притягнення до
кримінальної відповідальності виплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої
встановленої законом виплати громадянам;
Завдання № 15. Вкажіть об’єктивні ознаки співучасті:
1) спільна участь 2 і більше осіб у вчинені умисного злочину; 2) взаємна обізнаність
співучасників про спільність дій; 3) злочинний наслідок є єдиним для всіх співучасників, як

результат спільних дій; 4) участь декількох осіб злочину у спільному вчиненні умисного
злочину; 5) бажання співучасника діяти спільно з іншими співучасниками; 6) участь у
злочині 2 і більше осіб, які здатні нести кримінальну відповідальність; 7) єдність дій
співучасників, які знаходяться в причинному зв’язку з вчиненим виконавцем злочином; 8)
умисна вина по відношенню до настання суспільно небезпечних наслідків; 9) діяння
кожного з співучасників знаходиться в причинному зв’язку з загальним злочинним наслідком;
Завдання № 16. Згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України «Про судову
практику в справах про виключення майна з опису» від 27.08.76 № 6 за правилами,
встановленими для розгляду позовів про виключення майна з опису, розглядаються:
1) вимоги підприємств та організацій з приводу користування майном, що перебуває у
заставі; 2) вимоги громадян з приводу користування майном, що перебуває у заставі;
3) вимоги організацій, що грунтуються на праві власності на описане майно або на праві
володіння ним; 4) вимоги громадян, що грунтуються на праві володіння на описане майно;
5) вимоги фізичних осіб з приводу реалізації конфіскованого майна; 6) вимоги громадян,
що грунтуються на праві власності на описане майно; 7) вимоги організацій з приводу
реалізації конфіскованого майна.
Завдання № 17. Позначте відповідь, у якій правильно вказано відокремлений підрозділ
юридичної особи, що не може бути юридичною особою за статусом:
1) філія; 2) підприємство; 3) дочірнє підприємство; 4) кооператив. 5) товариство;
Завдання № 18. Представник може передати своє повноваження частково або в повному
обсязі іншій особі, якщо
1) це встановлено договором між особою, яку представляють, і третьою особою;
2) представник з певних причин не може виконати повноваження особисто. 3) лише щодо
вчинення договорів купівлі-продажі; 4) це встановлено актом цивільного законодавства;
5) представник був вимушений до цього з метою охорони інтересів особи, яку він
представляє;
Завдання № 19. Назвіть правильні законодавчі положення щодо цивільної відповідальності
неповнолітньої особи:
1) Якщо у неповнолітньої особи достатньо майна для відшкодування збитків, це не
звільняє її батьків від відшкодування заподіяних неповнолітньою особою збитків.
2) Неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушення договору, укладеного
нею самостійно відповідно до закону. 3) Неповнолітня особа особисто несе
відповідальність за порушення договору, укладеного за згодою батьків (усиновлювачів),
піклувальника. 4) Неповнолітня особа не несе відповідальність особисто за порушення
договору, укладеного нею самостійно відповідно до закону. 5) Якщо у неповнолітньої
особи недостатньо майна для відшкодування збитків, додаткову відповідальність несуть її
батьки (усиновлювачі) або піклувальник. 6) Неповнолітня особа несе відповідальність за
шкоду, завдану нею іншій особі, відповідно до Цивільного процесуального кодексу України.
7) Неповнолітня особа особисто не несе відповідальність за порушення договору,
укладеного за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника.
Завдання № 20. Службовий винахід – це винахід, створений працівником:
1) у зв’язку з виконанням цивільно-правового договору; 2) з використанням власного
досвіду та обладнання; 3) з використанням досвіду, виробничих знань, секретів
виробництва і обладнання роботодавця. 4) у зв’язку з виконанням службових обов’язків
або дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором не передбачено інше; 5) у
зв’язку з виконанням договору підряду; 6) у зв’язку з виконанням трудових обов’язків;
7) у зв’язку з виконанням доручення роботодавця;
Завдання № 21. Кожна людина має _____ право на життя згідно з Конституцією України:
1) Непорушне. 2) Невід’ємне 3) Законне. 4) Природнє. 5) Виключне.
Завдання № 22. За якою виборчою системою обираються депутати обласних рад?
1) Мажоритарної відносної більшості в одномандатних округах. 2) Мажоритарної
абсолютної більшості. 3) Змішаної 4) Пропорційної. 5) Мажоритарної відносної

більшості в багатомандатних округах.
Завдання № 23. З якого моменту починається повноваження народного депутата:
1) З моменту оголошення результатів виборів. 2) З моменту офіційного оприлюднення
результатів виборів. 3) З моменту отримання посвідчення народного депутата. 4) З
моменту набуття депутатської недоторканності. 5) З моменту складення присяги
Завдання № 24. Назвіть функції політичних партій в Україні згідно з Конституцією України:
1) Захист державного суверенітету. 2) Вираження політичної волі 3) Формування
політичної волі 4) Участь у виборах 5) Захоплення влади у державі.
Завдання № 25. Дозвіл на імміграцію може бути скасовано, якщо:
1) Особа перебуває під адміністративним арештом. 2) Іммігрант порушив
законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства 3) Дії іммігранта
становлять загрозу національній безпеці 4) Дозвіл на імміграцію було надано на підставі
підроблених документів 5) Особа не має визначеного місця проживання.
Завдання № 26. Які з перелічених прав, якими наділяються сторони в адміністративному
процесі належать до змагальних:
1) знайомитися з матеріалами справи 2) відмовитися від адміністративного позову
(повністю чи частково) 3) подавати письмові заперечення 4) брати участь в
дослідженні доказів 5) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх
інтересів 6) визнавати адміністративний позов (повністю чи частково) 7) подавати
заперечення проти адміністративного позову
Завдання № 27. Не підлягає розгляду письмове звернення:
1) без зазначення місця проживання; 2) не підписане автором (авторами); 3) без
паспортних даних 4) без зазначення місця праці; 5) психічно хворих осіб; 6) з якого
неможливо встановити авторство; 7) осіб, визнаних судом недієздатними;
Завдання № 28. Принцип рівності усіх учасників адміністративного процесу означає:
1) соціальну рівність; 2) рівність сторін; 3) рівність у витратах на судовий процес;
4) рівність в управлінських відносинах; 5) рівність перед законом; 6) рівність перед
судом; 7) все вище назване правильно.
Завдання № 29. Вкажіть, які з положень є підставами припинення державної служби:
1) членство у політичній партії; 2) порушення Присяги; 3) відмова скласти Присягу;
4) проведення службового розслідування; 5) подання відомостей про вклади в банку;
6) відставка державного службовця. 7) зайняття науковою діяльністю;
Завдання № 30. Назвіть відповіді, в яких правильно названо види заходів впливу, що
застосовуються до неповнолітніх:
1) адміністративний штраф; 2) передача неповнолітнього під нагляд батькам; 3)
громадські роботи; 4) зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у
потерпілого; 5) адміністративний арешт. 6) виправні роботи; 7) обмеження волі;
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