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Вказівки: Запишіть номери правильних відповідей у порядку зростання або впишіть 
пропущене число. 
  
Завдання № 1. Визначте момент набрання чинності нормативним указом Президента 
України, в якому зазначено, що він набирає чинності 23.01.2007:  
    1)  01.02.2007;     2)  22.01.2007;     3)  02.02.2007;    4)  23.01.2007.  
 
Завдання № 2. Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки кодифікації:  
    1)  здійснюється контрольно-наглядовим органом;     2)  охоплює галузеві відносини.     3)  
здійснюється судовим органом;     4)  спрямована на переопрацювання нормативно-правових 
приписів. 
 
Завдання № 3. Позначте відповіді, у яких правильно вказані форми викладу норм права у 
статтях за рівнем узагальнення:  
    1)  казуїстична.     2)  абстрактна.     3)  складна;     4)  пряма; 
 
Завдання № 4. В яких випадках, як виняток, дозволяється часткова виплата заробітної 
плати натурою?  
    1) лише тими товарами, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України     2) за 
цінами не вищими собівартості товарів    3) лише для працівників, які працюють за 
сумісництвом     4) коли така виплата є еквівалентною за вартістю середній заробітній платі 
    5) якщо така виплата є бажаною для працівників     6) коли інша частина заробітної плати 
виплачуватиметься борговими зобов’язаннями  
 
Завдання № 5. Якщо працівник відмовляється від укладення контракту, при умові, що 
законом передбачено його укладення з відповідною категорією працівників, то трудовий 
договір з таким працівником може бути припинений з підстав (**).  
    1) відмови від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці     
2) одноразового грубого порушення трудових обов’язків     3) відмова від укладення 
контракту     4) у зв’язку із порушенням правил прийому на роботу    5) змін в організації 
виробництва і праці, у тому числі скорочення чисельності або штату працівників     
6) виявлення невідповідності працівника займаній посаді, внаслідок недостатньої 
кваліфікації  
 
Завдання № 6. До факультативних умов трудового договору належать умови про:  
    1) додаткову оплачувану відпустку;     2) роботу за відповідною спеціальністю та 
кваліфікацією;     3) режим роботи працівника.    4) час початку працівником роботи;     
5) місце роботи працівника;     6) посаду працівника;  
 
Завдання № 7. В якій відповіді (відповідях) правильно названо види сукупності злочинів?  
    1)  привілейована сукупність;     2)  реальна сукупність;     3)  ідеальна сукупність;     4)  
усічена сукупність;     5)  абстрактна сукупність;    6)  проста сукупність;     7)  загальна 
сукупність;     8)  складна сукупність;     9)  спеціальна сукупність;  
 
Завдання № 8. Вкажіть варіанти відповідей, твердження в яких є правильними:  
    1)  Злочини з двома формами вини характеризуються поєднанням двох різних форм вини, 
тобто прямого умислу та злочинної недбалості;     2)  у злочинах з двома формами вини 
необережним може бути відношення тільки до кваліфікуючих наслідків, а з цього слідує, що 
дві форми вини можуть бути тільки у кваліфікованих складах злочину;     3)  злочини з двома 
формами вини характеризуються поєднанням двох різних форм вини, тобто прямого умислу 
та непрямого умислу;     4)  злочини з двома формами вини відносяться в цілому до умисних 
злочинів.    5)  у злочинах з двома формами вини необережним може бути відношення не 
тільки до кваліфікуючих наслідків, а з цього слідує, що дві форми вини можуть бути як у 
основних,так і у кваліфікованих складах злочину;     6)  злочини з двома формами вини 
характеризуються поєднанням двох різних форм вини, тобто умислу та необережності;  
 



Завдання № 9. Вкажіть у яких відповідях названі види співучасників злочину?  
    1)  учасник групи, що вчинила злочин;     2)  керівник злочину;     3)  ініціатор злочину;     4)  
виконавець (співвиконавець).    5)  організатор;     6)  підбурювач;     7)  член злочинного 
угрупування;     8)  член озброєної банди, що вчиняє напад;     9)  підмовник до вчинення 
злочину;  
 
Завдання № 10. Як слід кваліфікувати порушення особою правил безпеки дорожнього руху 
чи експлуатації транспорту, правил водіння або експлуатації машини і наступне залишення 
потерпілого від такого злочину без допомоги?  
    1) за сукупністю злочинів як “Залишення в небезпеці” і за відповідною частиною 
“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які 
керують транспортними засобами”;     2) як “Порушення правил безпеки дорожнього руху або 
експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами” з урахуванням тих 
наслідків, які настали;     3) як “Залишення в небезпеці”;     4) за сукупністю злочинів як 
“Залишення в небезпеці” і за відповідною частиною ст. 115 КК України - “Умисне вбивство”.    
5) як “Умисне вбивство”;  
 
Завдання № 11. Ставленням винного до наслідку у вигляді смерті людини у складі „Умисних 
тяжких тілесних ушкодженнях, що спричинили смерть потерпілого” може бути:  
    1) ставлення до наслідку у вигляді смерті у цьому складі злочину – лише прямий умисел; 
    2) ставлення до наслідку у вигляді смерті у цьому складі злочину – лише злочинна 
самовпевненість.    3) лише умисним;     4) лише необережним;     5) як умисним так і 
необережним;  
 
Завдання № 12. У якій відповіді вказані правильні відповіді, що стосуються злочинів проти 
безпеки виробництва:  
    1) всі злочини проти безпеки виробництва є злочинами з формальним складом;     
2) ставлення винного до наслідків у злочинах проти безпеки виробництва може бути як 
усминим так і необережним;     3) жодна з наведених відповідей не є правильною.    4) суб’єкт 
всіх злочинів проти безпеки виробництва загальний;     5) потерпілим від усіх злочинів проти 
безпеки виробництва є особа, яка пов’язана із виробництвом так і особа, яка з ним не 
пов’язана;  
 
Завдання № 13. В яких відповідях вірно зазначені положення Цивільного кодексу України, 
які визначають речові права на чуже майно?  
    1) право володіння;     2) право користування (сервітут);     3) право найму;     4) право 
власності;     5) право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 
(емфітевзис);     6) право використання;     7) право управління. 
 
Завдання № 14. Первинна лікувально-профілактична допомога включає:  
    1) лікування основних найпоширеніших захворювань, травм та отруєнь; профілактичні 
заходи;    2) консультацію лікаря;     3) спеціалізоване діагностування;     4) просту 
діагностику;     5) просту перевірку анатомічних даних;     6) консультування медперсоналу;     
7) пересадку органів чи анатомічних матеріалів;  
 
Завдання № 15. Зміна тривалості позовної давності:  
    1) позовна давність, встановлена законом може бути скорочена за домовленістю сторін;    
2) позовна давність, встановлена законом не може бути скорочена за домовленістю сторін; 
    3) не допускається;     4) договір про збільшення позовної давності укладається у будь якій 
формі не забороненій законом;     5) договір про збільшення позовної давності укладається у 
письмовій формі;     6) може бути встановлена лише в рішенні суду;     7) може бути 
збільшена за домовленістю сторін;  
 
Завдання № 16. Якщо комісіонер купив майно за вищою ціною, ніж була погоджена, комітент 
має право :  
    1) подати до комісіонера позов про перевід на нього прав та обов’язків покупця за 
договором купівлі-продажу     2) прийняти майно, куплене за вищою ціною     3) подати до 
комісіонера позов про повернення такого майна його попередньому власнику     4) зменшити 
комісійну плату     5) не прийняти майно, куплене за вищою ціною     6) прийняти майно, 



куплене за вищою ціною, і вимагати від комісіонера виплати продавцеві різниці в ціні    7) не 
прийняти майно, куплене за вищою ціною, заявивши про це комісіонерові в розумний строк 
після отримання від нього повідомлення про цю купівлю  
 
Завдання № 17. З урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може 
зобов’язати особу, яка завдала шкоди майну  
    1) подарувати власне майно потерпілому     2) повернути безпідставно набуте майно в 
натурі    3) сплатити неустойку     4) вибачитися     5) відшкодовувати її в натурі     
6) відшкодувати завдані збитки в повному обсязі     7) вчинити заповіт на користь 
потерпілого  
 
Завдання № 18. Вкажіть, у яких відповідях правильно виписані вимоги (характеристики) 
щодо подвійного складського свідоцтва :  
    1) таке свідоцтво може бути видане лише професійним зберігачем, який отримав ліцензію 
на здійснення діяльності зі зберігання товарів на складах загального користування    2) таке 
свідоцтво складається зі складського свідоцтва та заставного свідоцтва (варанта)     3) таке 
свідоцтво може бути видане лише сертифікованим складом, який отримав сертифікат про 
відповідність надання послуг зі зберігання     4) таке свідоцтво може бути видане будь-яким 
товарним складом     5) таке свідоцтво складається з двох частин – складського свідоцтва та 
заставного свідоцтва (індосаменту)     6) таке свідоцтво виписується на пред’явника     7) таке 
свідоцтво є іменним  
 
Завдання № 19. Договірний представник у цивільному судочинстві має право:  
    1)  незалежно від змісту виданої йому довіреності, передоручати ведення справи іншому 
договірному представнику     2)  укладати мирову угоду, якщо у виданій йому довіреності 
немає застереженого обмеження щодо вчинення цієї процесуальної дії     3)  вимагати 
виконання судового рішення в частині, що стосується сторони, яку він представляє, якщо у 
виданій йому довіреності немає застереженого обмеження щодо вчинення цієї 
процесуальної дії     4)  від свого імені укладати мирову угоду, якщо у виданій йому 
довіреності немає застереженого обмеження щодо вчинення цієї процесуальної дії    5)  
подавати письмові зауваження на журнал судового засідання з приводу його неповноти     6)  
відмовитися від позову, якщо на вчинення цієї процесуальної дії є згода позивача, викладена 
у письмовій формі та посвідчена нотаріально     7)  самостійно визначати зміст та обсяг своїх 
повноважень у суді  
 
Завдання № 20. Справа має бути призначена до розгляду не пізніше  ________  днів після 
закінчення дій підготовки до судового розгляду. 
 
Завдання № 21. Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України „Про державне мито” 
Генеральна прокуратура України та її органи звільняються від сплати державного мита:  
    1)  у разі участі її у справі як відповідача     2)  у разі участі у справі прокуратури як свідка 
    3)  у разі вступу її як третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, у 
цивільну справу     4)  у разі участі у справі прокуратури як експерта    5)  у разі пред’явлення 
позову прокуратурою від свого імені як юридичної особи     6)  у справах за позовами в 
інтересах громадян     7)  у справах за позовами в інтересах держави (державних 
підприємств, установ, організацій)  
 
Завдання № 22. У яких з наведених варіантів правильно вказано документ, що дозволяє 
слідчому приступити до проведення процесуальні дії у кримінальній справі:  
    1)  постанова про направлення справи за підслідністю;     2)  доручення органу дізнання;     
3)  постанова про порушення кримінальної справи і прийняття її до провадження;     4)  
постанова про провадження досудового слідства у справі.    5)  запит захисника 
обвинуваченого;     6)  наказ прокурора про призначення слідчого;     7)  постанова про 
прийняття справи до свого провадження;  
 
Завдання № 23. У яких відповідях неправильно вказані питання, які вирішуються судом у 
процесі фактичного виконання вироку?  
    1)  про заміну виправних робіт штрафом.    2)  про повернення конфіскованого майна;     3)  
про дострокове зняття судимості;     4)  про усунення сумнівів і протиріч у вироку;     5)  про 



заміну штрафу покаранням у виді громадських робіт;     6)  про включення часу відбування 
виправних робіт до загального трудового стажу;     7)  про застосування кримінального 
закону, що має зворотну силу;  
 
Завдання № 24. У яких відповідях неправильно названо стадії кримінального процесу:  
    1)  виконання вироку, ухвали, постанови суду;     2)  порушення кримінальної справи;     3)  
судовий розгляд справи;     4)  постановлення і проголошення вироку;     5)  попередній 
розгляд справи суддею;     6)  перегляд судового рішення у виключному порядку.    7)  
дізнання у кримінальній справі;  
 
Завдання № 25. На чому ґрунтується шлюб згідно з Конституцією України:  
    1)  Вільній згоді жінки і чоловіка     2)  Взаєморозумінні між жінкою і чоловіком.     3)  
Відсутності майнових претензій між жінкою і чоловіком.    4)  На повазі один до одного.     5)  
Вільному волевиявленні жінки і чоловіка.  
 
Завдання № 26. З яких питань Конституційний Суд України дає висновки:  
    1)  Відповідності Конституції чинних міжнародних договорів     2)  Конституційності законів 
України.     3)  Конституційності дій Президента України.     4)  Офіційного тлумачення 
Конституції України.     5)  Законності актів органів місцевого самоврядування. 
 
Завдання № 27. Право на відпочинок має кожен, хто _______.  
    1)  Працює    2)  Здобуває освіту.     3)  Працює на приватному підприємстві.     4)  
Потребує.     5)  Працює на державному підприємстві.  
 
Завдання № 28. Адміністративне затримання провадиться:  
    1)  посадовими особами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України;     2)  
органами Служби безпеки України.    3)  органами рибоохорони;     4)  членами громадських 
формувань з охорони громадського порядку і державного кордону;     5)  Державною 
службою охорони;     6)  органами державного пожежного нагляду;     7)  органами внутрішніх 
справ;  
 
Завдання № 29. Під якими номерами вказані слова (словосполучення), які є частинами 
наступного законодавчого визначення: „Не є адміністративним правопорушенням дія, яка хоч 
і передбачена цим Кодексом або іншими нормативними актами, що встановлюють 
відповідальність за адміністративні правопорушення, але вчинена в стані крайньої 
необхідності, тобто для усунення ... , яка загрожує державному або громадському порядку, 
власності, правам і свободам громадян, установленому порядку управління, якщо ця 
небезпека за даних обставин не могла бути усунута ... і якщо заподіяна шкода є ... , ніж 
відвернена шкода”?  
    1)  іншими засобами;     2)  менш значною;     3)  суттєвою.    4)  недбалості;     5)  вагомими 
засобами;     6)  небезпеки;     7)  такими ж засобами;  
 
Завдання № 30. У відповіді під котрими номерами правильно названі обставини, які 
виключають адміністративну відповідальність?  
    1)  вчинення правопорушення неповнолітнім;     2)  вчинення правопорушення неосудною 
особою;     3)  вчинення протиправних дій в стані крайньої необхідності;     4)  вчинення 
протиправних дій в стані сильного душевного хвилювання;     5)  вчинення правопорушення в 
стані сп’яніння;     6)  вчинення правопорушення вагітною жінкою.    7)  вчинення 
правопорушення з необережності;  
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Вказівки: Запишіть номери правильних відповідей у порядку зростання або впишіть 
пропущене число. 
  
Завдання № 1. Назвіть види юридичних фактів за їх складом:  
    1)  прості.    2)  конкретні;     3)  складні.     4)  загальні;  
 
Завдання № 2. Позначте відповіді, у яких правильно названі органи судової влади України:  
1)  сільська рада;   2) Апеляційний суд України  3) Верховна Рада України;   4) прокуратура 
 
Завдання № 3. Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-
правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, 
складні, абсолютно визначені, відносно визначені): «Виборча комісія не може прийняти 
рішення про дострокове припинення своїх повноважень».  
    1)  диспозиція складна, абсолютно-визначена;     2)  гіпотеза проста, відносно-визначена; 
    3)  санкція проста, абсолютно-визначена;     4)  гіпотеза проста, абсолютно-визначена.     
5)  диспозиція складна, відносно-визначена;    6)  диспозиція проста, відносно-визначена;     
7)  гіпотеза складна, абсолютно-визначена;     8)  диспозиція проста, абсолютно-визначена. 
    9)  гіпотеза складна, відносно-визначена;  
 
Завдання № 4. Встановлення підсумованого обліку робочого часу передбачається при 
застосуванні такого режиму роботи як:  
    1) ненормованого режиму роботи    2) вахтовий метод організації робіт     3) п’ятиденний 
робочий тиждень     4) загальний облік робочого часу     5) гнучкий режим робочого часу     
6) нормальний режим робочого часу  
 
Завдання № 5. Відкликання працівника з щорічної відпустки допускається:  
    1) лише у зимовий період року     2) у випадку, коли тривалість щорічної основної відпустки 
є більшою, ніж 24 календарних дня    3) за погодженням з державною інспекцією праці     4) у 
разі одержання згоди працівника     5) у межах законодавчо дозволеної кількості відкликань 
працівників із щорічних відпусток     6) лише у випадках, прямо передбачених 
законодавством  
 
Завдання № 6. Вкажіть, коли засідання КТС вважається правомочним, якщо до її складу 
було обрано 12 членів?  ________  
 
Завдання № 7. Стадії вчинення злочинів виключаються в:  
    1)  злочинах, вчинених із злочинною недбалістю;     2)  злочинах, вчинених з прямим 
умислом;     3)  злочинах, вчинених як із злочинною недбалістю, так і з непрямим умислом;     
4)  злочинах, вчинених як із злочинною самовпевненістю, так і з злочинною недбалістю.    5)  
злочинах, вчинених з непрямим умислом;     6)  злочинах, вчинених як із непрямим умислом, 
так і з злочинною самовпевненістю;     7)  злочинах, вчинених із злочинною 
самовпевненістю;  
 
Завдання № 8. В якій відповіді (відповідях) названі види одиничних злочинів?  
    1)  жодна з наведених вище відповідей не є правильною.    2)  складні;     3)  з 
пом’якшуючими обставинами;     4)  прості;     5)  спеціальні;     6)  комбіновані;     7)  особливо 
кваліфікуючі;     8)  описові;     9)  кваліфікуючі;  
 
Завдання № 9. Мотив, мета і емоційний стан особи під час вчинення злочину:  
    1)  є кваліфікуючими ознаками у всіх випадках вчинення злочину;     2)  завжди є 
факультативними ознаками.    3)  стають обов’язковими ознаками складу злочину, якщо із 
змісту відповідної статті КК України випливає, що вони є необхідними ознаками конкретного 
складу злочину;     4)  є кваліфікуючими ознаками злочинів у випадках, чітко визначених КК 
України;     5)  завжди впливають на призначення покарання тоді, коли вони не вказані в 
диспозиції статей Особливої частини КК України як ознаки складу злочину;     6)  є 



додатковими ознаками суб’єктивної сторони;     7)  є обов’язковими ознаками суб’єктивної 
сторони;     8)  впливають лише на призначення покарання при встановленні пом’якшуючих і 
обтяжуючих обставин;     9)  стають обов’язковими ознаками складу злочину, якщо вони 
вказані в диспозиції відповідної статті КК України;  
 
Завдання № 10. Катерина, працюючи секретарем ТзОВ "Світязь" на прохання директора 
цього підприємства внесла у баланс ТзОВ "Світязь" завідомо неправдиві відомості з метою 
зменшення розміру податку на прибуток. Баланс був зданий у ДПІ і підприємство фактично 
не сплатило податок на прибуток у розмірі 703 тис. грн. Дайте оцінку діям Катерини.  
    1) виконавець злочину "Шахрайство з фінансовими ресурсами";     2) дії слід кваліфікувати 
за сукупністю злочинів як "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів" 
і "Шахрайство з фінансовими ресурсами".    3) пособник у вчиненні злочину "Ухилення від 
сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів";     4) виконавець злочину "Ухилення 
від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів";     5) пособник у вчиненні злочину 
"Шахрайство з фінансовими ресурсами";  
 
Завдання № 11. Які з положень про умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила 
умисне вбивство є правильними?  
    1)  при співучасті в убивстві така кваліфікуюча ознака цього злочину, як вчинення його 
особою, що раніше вчинила умисне вбивство, повинна враховуватися при кваліфікації дій 
всіх співучасників злочину;     2) відповідальність за повторне умисне вбивство настає 
незалежно від того, чи була винна особа раніше засуджена за перший злочин, вчинила вона 
закінчене вбивство чи готування до нього або замах на нього, була вона виконавцем чи 
іншим співучасником злочину;     3) під раніше вчиненим умисним вбивством розуміються 
тільки вбивства, кваліфіковані за ст. 115 КК 2001 р. чи статтями 94 і 93 КК 1960 р.;     4) під 
раніше вчиненим умисним вбивством слід розуміти умисні вбивства, за винятком 
привілейованих складів;     5) якщо винний не був засуджений за раніше вчинене вбивство чи 
готування до нього або замах на нього, ці його дії підлягають самостійній кваліфікації, а 
повторно вчинене вбивство кваліфікується за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК. 
 
Завдання № 12. Які з наведених положень, що стосуються злочинів проти статевої свободи і 
статевої недоторканності особи є правильними?  
    1) вік потерпілої від зґвалтування особи не впливає на кваліфікацію дій винного;     
2) зараження потерпілої від зґвалтування особи венеричною хворобою не потребує 
додаткової кваліфікації;     3) статеві зносини із застосуванням погрози розголошення 
відомостей, що ганьблять потерпілу особу не можуть бути кваліфіковані за відповідною 
частиною ст. 152 КК України „Зґвалтування”;     4) способом вчинення злочину, 
передбаченого ст. 155 КК України „Статеві зносини з особою яка не досягла статевої 
зрілості” є використання добровільної згоди потерпілої особи.    5) якщо винний, перед тим як 
вчинити зґвалтування, раніше вчиняв такий злочин, як примушування до вступу в статевий 
зв’язок (за умови, що цей злочин зберігає своє кримінально-правове значення), то це 
жодного значення для кваліфікації його дій як зґвалтування не має;  
 
Завдання № 13. У якій відповіді неправильно вказано підставу припинення права 
користування чужою земельною ділянкою для забудови:  
    1) спливу строку права користування;     2) відмови землекористувача від права 
користування;     3) спливу 100 років з часу його встановлення;     4) невикористання 
земельної ділянки для забудови протягом трьох років;     5) поєднання в одній особі власника 
земельної ділянки та землекористувача. 
 
Завдання № 14. Вкажіть правильні законодавчі положення щодо захисту цивільних прав:  
    1) Особа не має права на самозахист, бо це розуміється як самоуправство та карається 
законом.     2) Суд може відмовити у захисті цивільного права та інтересу особи в разі 
зловживання правом.     3) Президент України здійснює захист цивільних прав таінтересів у 
межах повноважень, визначених Цивільним кодексом України.     4) Рішення, прийняте 
органом державної влади щодо захисту цивільних прав та інтересів, унеможливлює 
звернення до суду за їх захистом.     5) Право на захист особа здійснює на свій розсуд.    
6) Орган місцевого самоврядування здійснює захист цивільних прав та інтересів у межах, на 
підставах та у спосіб, що встановлені Конституцією України та законом.     7) У випадках, 



встановлених договором, особа має право звернутися за захистом цивільного права до 
органу державної влади.  
 
Завдання № 15. Вставте пропущені слова у наступне положення Цивільного кодексу 
України: «Строк договору про надання права ____________ чужою земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб встановлюється ____________ і для земельних ділянок 
державної або комунальної власності не може перевищувати ____________»:  
    1) 25 років.    2) договором;     3) законом;     4) 50 років;     5) адміністративним актом;     
6) володіння;     7) користування;  
 
Завдання № 16. У передачі в оренду об'єктів державного і комунального майна може бути 
відмовлено, якщо :  
    1) орендодавець прийняв рішення про укладення договору оренди нерухомого майна з 
громадською організацією.    2) орендодавець прийняв рішення про укладення договору 
оренди нерухомого майна з благодійною організацією;     3) об'єкт не включено до переліку 
підприємств, що потребують залучення іноземних інвестицій згідно з рішенням Кабінету 
Міністрів України чи місцевих органів влади;     4) орган, уповноважений управляти майном, 
не дає згоди на виділення структурного підрозділу підприємства;     5) трудовий колектив не 
дає згоду на передачу майна в оренду;     6) не було прийнято рішення про приватизацію 
підготовку цих об'єктів;     7) орган Антимонопольного комітету України не дає згоди з підстав, 
перелічених у законі;  
 
Завдання № 17. Об’єктами, дозвіл на використання яких може надаватись за ліцензійним 
договором, можуть бути:  
    1) бази даних;     2) ділові зв’язки.    3) комерційний досвід;     4) винаходи;     5) інформація; 
    6) ділова репутація;     7) географічні зазначення;  
 
Завдання № 18. Договір оренди державного і комунального майна вважається укладеним з 
моменту :  
    1) реєстрації у Фонді державного майна України;     2) досягнення згоди щодо усіх істотних 
умов.    3) затвердження Кабінетом Міністрів України;     4) нотаріального посвідчення 
договору;     5) підписання тексту договору;     6) передачі об’єкта оренди орендарю;     
7) державної реєстрації договору;  
 
Завдання № 19. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які беруть 
участь у справі для подання висновку, мають право:  
    1)  одержувати копії ухваленого у справі рішення суду     2)  висловити свою думку щодо 
вирішення справи по суті    3)  заявляти відводи     4)  вимагати виконання судового рішення, 
якщо на це є згода особи, в інтересах якої відкрито провадження у справі     5)  висловити 
свою думку щодо вирішення справи по суті лише за дозволом суду     6)  подавати усні 
зауваження з приводу неправильності запису фіксування судового засідання технічним 
засобом     7)  укладати мирову угоду  
 
Завдання № 20. Відповідно до Закону України „Про захист прав споживачів” об’єднання 
споживачів мають право:  
    1)  за згодою особи, в інтересах якої відкрито провадження у справі, збільшувати розмір 
позовних вимог     2)  звертатися з позовом до суду про визнання дій виробника 
протиправними щодо невизначеного кола споживачів     3)  звертатися з позовом до суду про 
визнання дій продавця протиправними щодо невизначеного кола споживачів і припинення 
цих дій     4)  захищати у суді права споживачів, які не є членами громадських організацій 
споживачів, відповідно до законодавства     5)  підтримувати пред’явлений позов в інтересах 
невизначеного кола осіб, які не є членами об’єднань споживачів    6)  захищати у суді права 
тільки тих споживачів, які членами громадських організацій споживачів      
 
Завдання № 21. Не підлягають сплаті при зверненні до суду і покладаються на сторони 
після розгляду справи витрати на інформаційно–технічне забезпечення у справах про:  
    1)  поновлення на роботі     2)  обмеження цивільної дієздатності фізичної особи     3)  
усиновлення     4)  жодна відповідь не є вірною     5)  стягнення заробітної плати     6)  усі 



відповіді правильні    7)  визнання права власності  
 
Завдання № 22. У відповідях під якими номерами правильно вказано функціональні 
принципи кримінального судочинства:  
    1)  принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому права на захист;     2)  принцип 
поєднання одноособої і колегіальної форми розгляду кримінальних справ;     3)  принцип 
єдиноначальництва і централізації органів прокуратури;     4)  принцип гласності;     5)  
принцип невідворотності покарання;     6)  принцип недоторканності особи;     7)  принцип 
диспозитивності. 
 
Завдання № 23. У яких відповідях неправильно вказані учасники процесу, які можуть 
заявити відвід судді?  
    1)  представник цивільного відповідача;     2)  цивільний позивач;     3)  свідок;     4)  
секретар судового засідання;     5)  прокурор.     6)  представник служби у справах 
неповнолітніх;     7)  підсудний; 
 
Завдання № 24. У яких відповідях неправильно вказано стадію кримінального процесу:  
    1)  судове слідство у кримінальній справі;     2)  судовий розгляд і вирішення справи;     3)  
попередній розгляд кримінальної справи суддею;     4)  виконання вироку, ухвали чи 
постанови.    5)  перегляд вироків, ухвал, постанов судів в касаційному порядку;     6)  
порушення кримінальної справи;     7)  дізнання у кримінальній справі;  
 
Завдання № 25. Сільський, селищний, міський голова:  
    1)  Організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого 
комітету     2)  Затверджує регламент ради.    3)  Забезпечує здійснення у межах наданих 
законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання 
Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів 
виконавчої влади     4)  Підписує рішення ради та її виконавчого комітету     5)  Затверджує 
структуру ради.  
 
Завдання № 26. Чим керувалася Верховна Рада України, приймаючи Конституцію України:  
    1)  Принципом верховенства права.    2)  Конституцією УРСР 1978 р.     3)  
Загальноприйнятими демократичними принципами.     4)  Декларацією про державний 
суверенітет 1990 р.     5)  Актом проголошення незалежності України 1991 р  
 
Завдання № 27. Які з названих є правами народного депутата на пленарних засіданнях:  
    1)  Право вільно вийти з депутатської фракції.     2)  Виступати з обґрунтуванням своїх 
пропозицій і з мотивів голосування     3)  Висловлювати свою думку щодо кожного питання, 
яке розглядається на засіданні     4)  Представляти інтереси свого регіону.     5)  Виступати із 
законодавчою ініціативою 
 
Завдання № 28. Крім осіб, які беруть участь у справі, учасниками адміністративного процесу 
також є:  
    1)  підозрюваний     2)  обвинувачений    3)  перекладач     4)  скаржник     5)  спеціаліст     
6)  суддя     7)  кредитор  
 
Завдання № 29. Керівники митних органів мають право застосовувати до підпорядкованих 
посадових осіб митної служби такі види заохочень:  
    1)  нагородження грошовою премією;     2)  нагородження цінним подарунком, іменним 
подарунком;     3)  нагородження грамотою, почесною грамотою.    4)  звільнення від подання 
декларації про доходи;     5)  оголошення подяки;     6)  наданням права на зайняття 
підприємницькою діяльністю;     7)  наданням додаткової відпустки;  
 

Завдання № 30. До осіб, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне 

правопорушення не відносяться:  

    1)  захисник;     2)  відповідач;     3)  свідок;     4)  перекладач.    5)  понятий;     6)  

потерпілий;     7)  обвинувачений;  
  
Екзаменатор _________________________________________________________ 



 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
Правознавство Фахові випробування. Магістри, спеціалісти 
Варіант 3 Студент___________________________ Група_______ 

Вказівки: Запишіть номери правильних відповідей у порядку зростання або впишіть 
пропущене число. 
  
Завдання № 1. Позначте відповіді, у яких правильно вказані види законотворчості за способом 
здійснення:  
    1)  оголошення у пресі;     2)  шляхом референдуму.     3)  укладення угоди;     4)  шляхом 
здійснення законодавчої процедури. 
 
Завдання № 2. Позначте відповіді, у яких правильно вказані види правопорушення за галузевою 
належність:  
    1)  дисциплінарне.    2)  моральне;     3)  політичне;     4)  конституційне.  
 
Завдання № 3. Назвіть елементи форми держави:  
    1)  державний устрій.     2)  політична система;     3)  державне правління.     4)  апарат 
держави; 
 
Завдання № 4. Індивідуальний трудовий спір виникає з моменту:  
    1) відмови в реєстрації позовної заяви в суді     2) звернення працівника до суду     3) відмови 
роботодавця врегулювати розбіжність     4) відмови працівника врегулювати розбіжність    
5) звернення працівника до КТС     6) відмови в реєстрації заяви в КТС  
 
Завдання № 5. У тих випадках, коли в результаті переміщення працівника зменшується 
заробіток з не залежних від нього причин, провадиться доплата до попереднього середнього 
заробітку протягом  ________  міс. з дня переміщення. 
 
Завдання № 6. За загальним правилом працівники, з вини яких заподіяно шкоду роботодавцю, 
несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше:  
    1) свого середнього місячного заробітку     2) розміру нанесеної шкоди     3) розміру, вказаного 
у рішенні суду     4) мінімальної заробітної плати     5) розміру, вказаного у розпорядженні 
роботодавця     6) розміру завданих збитків 
 
Завдання № 7. В якій відповіді (відповідях) названо злочин (злочини), у разі вчинення яких 
давність не застосовується?  
    1)  планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни;     2)  диверсія;     3)  
посягання на життя державного чи громадського діяча;     4)  геноцид.    5)  терористичний акт;     
6)  бандитизм;     7)  умисне вбивство при обтяжуючих обставинах;     8)  порушення законів та 
звичаїв війни;     9)  застосування зброї масового знищення;  
 
Завдання № 8. Вкажіть варіанти відповідей, твердження в яких є правильними:  
    1)  у злочинах з двома формами вини необережним може бути відношення тільки до 
кваліфікуючих наслідків, а з цього слідує, що дві форми вини можуть бути тільки у кваліфікованих 
складах злочину;     2)  у злочинах з двома формами вини необережним може бути відношення не 
тільки до кваліфікуючих наслідків, а з цього слідує, що дві форми вини можуть бути як у 
основних,так і у кваліфікованих складах злочину;     3)  злочини з двома формами вини 
характеризуються поєднанням двох різних форм вини, тобто умислу та необережності;     4)  
злочини з двома формами вини відносяться в цілому до умисних злочинів.    5)  Злочини з двома 
формами вини характеризуються поєднанням двох різних форм вини, тобто прямого умислу та 
злочинної недбалості;     6)  злочини з двома формами вини характеризуються поєднанням двох 
різних форм вини, тобто прямого умислу та непрямого умислу;  
 
Завдання № 9. Вкажіть у яких відповідях названі види співучасників злочину?  
    1)  член озброєної банди, що вчиняє напад;     2)  підбурювач;     3)  керівник злочину;     4)  
виконавець (співвиконавець).    5)  член злочинного угрупування;     6)  ініціатор злочину;     7)  
підмовник до вчинення злочину;     8)  організатор;     9)  учасник групи, що вчинила злочин;  
 
Завдання № 10. В якій відповіді наведене правильне положення, що стосується "Злочинів у 
сфері господарської діяльності"?  
    1) у ст. 202 КК України "Порушення порядку зайняття господарською та банківською 



діяльністю" передбачена відповідальність за здійснення без державної реєстрації, як суб'єкта 
підприємницької діяльності, діяльності, що містить ознаки підприємницької та яка підлягає 
ліцензуванню;     2) предметом контрабанди є історичні та культурні цінності, отруйні, сильнодіючі 
або вибухові речовини, радіоактивні матеріали, зброя та боєприпаси (крім гладкоствольної 
мисливської зброї та бойових припасів до неї) лише у великих розмірах;     3) виготовлення, 
придбання, зберігання, транспортування з метою збуту і збут самогону та інших міцних спиртних 
напоїв домашнього вироблення потрібно кваліфікувати як "Зайняття забороненими видами 
господарської діяльності";     4) незаконне одержання пільг щодо податків у всіх випадках 
кваліфікується лише як "Шахрайство з фінансовими ресурсами";     5) незаконне одержання пільг 
щодо податків у всіх випадках кваліфікується лише як "Ухилення від сплати податків, зборів, 
інших обов'язкових платежів". 
 
Завдання № 11. У якій (яких) із відповідей правильно названо різновиди кримінально-правової 
кваліфікації, що не стосуються кваліфікації злочинів?  
    1) кваліфікація готування до злочину;     2) кваліфікація виявлення наміру вчинити злочин;     
3) кваліфікація суспільно-небезпечних діянь, вчинених за обставин, що виключають їх 
злочинність;     4) кваліфікація малозначних діянь;    5) кваліфікація суспільно небезпечних діянь 
неосудних;  
 
Завдання № 12. Вкажіть, в яких відповідях названі види умисних вбивств, що виділяються за 
ступенем суспільної небезпеки:  
    1) кваліфіковані;     2) привілейовані;     3) кваліфікуючі;     4) умисні;     5) просте вбивство. 
 
Завдання № 13. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарський 
потреб :  
    1) не може передаватись у порядку спадкування;     2) може передаватись у порядку звернення 
стягнення на нього;     3) не може відчужуватися;     4) є правом особистим, і не може 
відчужуватися та передаватись у порядку спадкування.    5) може відчужуватися;  
 
Завдання № 14. Правочин вважається таким, що порушує публічний порядок  
    1) якщо він був вчинений недієздатною особою;     2) якщо він вчинений керівником політичної 
партії;     3) якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і 
громадянина;     4) якщо він був спрямований на знищення, пошкодження майна фізичної або 
юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне 
заволодіння ним.    5) якщо він не був вчинений у нотаріальній формі;     6) якщо він був 
спрямований на порушення нормативно-правових актів;     7) якщо він був вчинений особою за 
межами її дієздатності;  
 
Завдання № 15. Вкажіть правильні законодавчі положення щодо опіки та піклування:  
    1) Особа, якій стало відомо про фізичну особу, яка потребує опіки або піклування, зобов'язана 
негайно повідомити про це батьків цієї особи.     2) Суд встановлює піклування над фізичною 
особою у разі визнання її недієздатною.     3) Опіка встановлюються з метою забезпечення 
особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх осіб.     4) Опікуном або 
піклувальником може бути лише фізична особа, яка має не менш як двох малолітніх дітей.    
5) Опіка встановлюється над малолітніми особами, які позбавлені батьківського піклування,     
6) Суд встановлює опіку над фізичною особою у разі визнання її обмежено дієздатною.     
7) Піклування встановлюється над фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена.  
 
Завдання № 16. Умови, за яких безпідставно набуте майно не підлягає поверненню:  
    1) допомоги, якщо їх виплата проведена з Державного бюджету    2) заробітна плата, видана 
фізичній особі, якщо її виплата проведена особою добровільно, через рахункову помилку     
3) інше майно, якщо це встановлено законом     4) стипендія, якщо її виплата проведена особою 
через недобросовісність її набувача     5) заробітна плата, якщо її виплата проведена особою 
добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача     
6) пенсія, якщо її виплата проведена особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її 
боку і недобросовісності з боку набувача     7) платежі, що прирівнюються до заробітної плати, 
якщо їх виплата проведена через рахункову помилку особи  
 
Завдання № 17. Вкажіть законодавчі вимоги, які ставлять до передавального напису простого 
складського свідоцтва :  
    1) повинен бути безумовним     2) повинен бути бланковим     3) не може бути «на пред’явника» 
    4) може бути бланковим     5) повинен бути здійснений у бездокументарній формі     6) не може 



бути іменним     7) зроблений фізичною особою, повинен бути нотаріально посвідчений 
 
Завдання № 18. За договором позички користувач зобов'язаний :  
    1) прийняти від позичкодавця грошові кошти;     2) користуватися річчю особисто, якщо інше не 
встановлено договором;     3) сплатити проценти за користування річчю;     4) користуватися 
річчю на свій розсуд.    5) користуватися річчю відповідно до мети, визначеної у договорі;     
6) своєчасно вносити плату за користування річчю;     7) повернути річ на першу вимогу 
позичкодавця в такому самому стані, в якому вона була на момент її передання;  
 
Завдання № 19. Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом  ________  днів з дня її 
проголошення. 
 
Завдання № 20. Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо підсудності 
цивільних справ:  
    1)  ухвала про передачу справи з одного суду до іншого суду може бути оскаржена     2)  
справа, передана з одного суду до іншого, повинна бути прийнята до провадження судом, якому 
вона надіслана     3)  якщо суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, 
встановить, що справа не підсудна цьому суду, він постановляє ухвалу про передачу справи до 
суду за підсудністю    4)  суд, якому надіслана справа на підставі ухвали про передачу справи з 
одного суду до іншого, має право передати її до суду за підсудністю     5)  спори між судами про 
підсудність не допускаються     6)  у разі реорганізації суду, суд передає усі справи на розгляд 
судам, найбільш територіально наближеним до нього     7)  спори між судами про підсудність 
розглядаються Вищим спеціалізованим судом з розгляду цивільних та кримінальних справ  
 
Завдання № 21. В яких з наведених положень правильно вказується як визначається ціна 
позову:  
    1)  у позовах про збільшення або зменшення платежів – сукупністю виплат на яку 
збільшуються або зменшуються платежі, але не більше, ніж за останні 2 роки     2)  у позовах про 
припинення платежів – сукупністю виплат не більше ніж за останні 2 роки     3)  жодна відповідь 
не є вірною     4)  у позовах про безстрокові платежі – сукупністю платежів за 3 роки     5)  усі 
відповіді правильні    6)  у позовах про право власності на нерухоме майно – 50 % від ринкової 
вартості майна     7)  у позовах про строкові платежі – сукупністю платежів не більше, ніж за 3 
роки  
 
Завдання № 22. У відповідях під якими номерами правильно вказані критерії віднесення певного 
положення до принципів кримінального процесу:  
    1)  обов’язковість дотримання лише для учасників кримінального процес.    2)  найзагальніші 
положення, які визначають зміст юридичного інституту, його галузеву належність та значення;     
3)  містять керівні роз’яснення щодо практики застосування кримінально-процесуального 
законодавства під час судового розгляду;     4)  найзагальніші, вихідні положення, ідеї, які мають 
фундаментальне значення для кримінального процесу, визначають його спрямованість, побудову 
в цілому, форму і зміст його стадій та інститутів;     5)  виражають порядок здійснення 
кримінально-процесуальної процесуальної діяльності;     6)  закріплені у нормах права;     7)  
виражають панівні у науці правові ідеї, які спрямовані забезпечення ефективного і належного 
здійснення процесуальної діяльності;  
 
Завдання № 23. У яких з наведених варіантів правильно вказано вимоги, яким згідно чинного 
КПК України повинно відповідати клопотання учасників процесу, що заявляються у підготовчій 
частині судового розгляду?  
    1)  повинні стосуватись вирішення винятково організаційних питань;     2)  повинні містити 
виклад обставин, що підлягають встановленню у справі.    3)  повинні стосуватись встановлення 
підстав для повернення справи на додаткове розслідування;     4)  повинні стосуватись 
витребування і приєднання до справи нових доказів;     5)  повинні містити виклад обставин, для 
встановлення яких необхідно забезпечити одержання нових доказів;     6)  повинні заявлятись 
лише прокурором, потерпілим, підсудним чи його захисником;     7)  повинні містити інформацію 
про аркуші справи, на містяться докази, що підтверджують заявлене клопотання;  
 
Завдання № 24. У яких відповідях правильно вказано строк протягом якого вирок звертається до 
виконання?  
    1)  не пізніше як через три доби з дня повернення справи з касаційної інстанції;     2)  через сім 
діб з дня набрання ним законної сили;     3)  негайно, після проголошення вироку судом;     4)  
через три доби з моменту вручення вироку засудженій особі;     5)  після закінчення строку на 



апеляційне оскарження вироку;     6)  не пізніше як через три доби з дня повернення справи з 
апеляційної інстанції;     7)  після закінчення строку на касаційне оскарження вироку; 
 
Завдання № 25. Назвіть види сесій Верховної Ради України:  
    1)  Позачергові     2)  Закриті.     3)  Строкові.     4)  Дострокові.     5)  Чергові 
 
Завдання № 26. Право на відпочинок має кожен, хто _______.  
    1)  Працює на приватному підприємстві.     2)  Здобуває освіту.     3)  Працює    4)  Працює на 
державному підприємстві.     5)  Потребує.  
 
Завдання № 27. Особа, яка народилася на території України від іноземців, є громадянином 
України, якщо:  
    1)  Батьки – іноземці на законних підставах проживали на території України.     2)  Батьки – 
іноземці постійно і на законних підставах проживали на території України.     3)  Батьки не 
заперечують набуття дитиною громадянства України.     4)  Батьки відмовляються від іноземного 
громадянства.    5)  Іноземці на законних підставах проживали на території України і дитина не 
набула громадянства іншої держави  
 
Завдання № 28. Вкажіть відповіді, в яких передбачено види адміністративних стягнень:  
    1)  оплатне вилучення предмету, який став безпосереднім об’єктом адміністративного 
правопорушення.    2)  позбавлення волі;     3)  позбавлення військового звання;     4)  виправні 
роботи;     5)  громадські роботи;     6)  позбавлення спеціального права, наданого даному 
громадянинові;     7)  відшкодування шкоди;  
 
Завдання № 29. Які з перелічених правових актів є індивідуальними актами:  
    1)  Указ Президента України про призначення голови обласної державної адміністрації;     2)  
Наказ про призначення громадянина на посаду державної служби першої категорії.    3)  протокол 
про вчинення адміністративного проступку;     4)  Наказ Головного управління державної служби 
про затвердження Загальних правил поведінки державних службовців;     5)  постанова 
адміністративної комісії;     6)  положення про Міністерство юстиції;     7)  договір Львівської 
обласної державної адміністрації про делегування окремих повноважень Львівській обласній 
раді;  
 
Завдання № 30. Вкажіть, хто з перелічених громадян України не допускається до участі у 
конкурсі:  
    1)  особи, які мають інвалідність третьої групи;     2)  особи, чиї батьки перебувають на 
державні службі.    3)  особи, які перебували на виборних посадах в органах місцевого 
самоврядування;     4)  особи, які мають судимість, що є несумісною із заняттям посади;     5)  
особи, які досягли повноліття;     6)  особи, які досягли встановленого законодавством граничного 
віку перебування на державній службі;     7)  особи, визнані в судовому порядку обмежено 
дієздатними;  
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