


Затверджую 

Голова Юридичної клініки 

«Правовий захист» 

 

____________ /Вангородська Г.І./ 

20 червня 2021 р. 

 

ТЕСТ №1 

з вступного екзамену 

 

 

„____” ______________ 20____ р. 

 

Оберіть вірні, на Вашу думку, відповіді та запишіть у бланк відповідей. 

 

Конституційне право України 
1. Хто прийняв Конституцію України? 

а) український народ; 

б) Президент України; 

в) Верховна Рада України; 

г) Конституційний Суд України. 

2. На основі чого приймаються в Україні закони та інші нормативні акти? 

а) Указів Президента України; 

б) Постанов Кабінету Міністрів України; 

в) Конституції України; 

г) Рішень Конституційного Суду України. 

3. Свобода світогляду та віросповідання передбачає: 

а) свободу сповідувати будь-яку релігію чи не сповідувати ніякої; 

б) безперешкодно відправляти одноособова чи колективно релігійні культи і релігійні обряди; 

в) вести релігійну пропаганду;  

г) усе вищезазначене. 

4. Кому належить виключне право визначати та змінювати конституційний лад в 

Україні? 

а) Президенту України;  

б) Верховній Раді України;  

в) народу; 

г) судовій владі України. 

5. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день: 

а) виборів нового складу Верховної Ради України; 

б) оголошення результатів виборів у новий склад Верховної Ради України; 

в) у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання; 

г) за рішенням Центральної виборчої комісії України. 

6. Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради України, 

якщо пленарні засідання не можуть розпочатися під час чергової сесії протягом:  

а) 10 днів;  

б) 20 днів;  

в) 30 днів; 

г) 60 днів. 

7. Підписи про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою повинні 

бути зібрані не менше ніж: 

а) в 1/2 областей; 

б) в 2/3 областей;  



в) в 3/4 областей; 

г) на території усієї України. 

8. Питання про зміну території України вирішується виключно: 

а) Президентом України; 

б) Верховною Радою України; 

в) всеукраїнським референдумом; 

г) Конституційним Судом України. 

9. Як називається відмова від участі у виборах і політичній діяльності взагалі? 

а) абсентеїзм;  

б) бойкот;  

в) популізм; 

г) анархізм. 

10. Звання Президента України: 

а) зберігається на весь термін виконання президентських повноважень; 

б) зберігається довічно; 

в) зберігається довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку 

імпічменту; 

г) зберігається протягом 10 років з моменту, коли вступив в пост наступний Президент України. 

11. На підставі висновків та пропозицій спеціальної слідчої комісії та за наявності підстав 

Верховна Рада України приймає рішення про звинувачення Президента України не менше 

як: 

а) 1/2 від конституційного складу; 

б) 2/3 від конституційного складу; 

в) 3/4 від конституційного складу; 

г) 1/3 від конституційного складу. 

12. Рішення про усунення з поста Президента України приймається Верховною Радою 

України:  

а) більшістю конституційного складу;  

б) 2/3 конституційного складу;  

в) 3/4 конституційного складу; 

г) 450 народними депутатами. 

13. Президент України вступає на пост після офіційного оголошення результатів виборів 

не пізніше:  

а) 30 днів;  

б) 60 днів;  

в) 90 днів; 

г) 100 днів. 

14. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи 

посадовими особами:  

а) допускається у випадках, передбачених законодавством; 

б) не допускається; 

в) законодавством не регламентовано; 

г) допускається за рішенням Конституційного Суду України. 

15. Чи можуть професійні судді бути членами політичних партій? 

а) можуть бути без будь-яких обмежень; 

б) не можуть; 

в) можуть бути лише за згодою Верховної Ради України; 

г) законодавством не регламентовано. 

16. Чи можуть професіональні судді бути членами профспілок? 

а) можуть бути без будь-яких обмежень; 

б) не можуть; 

в) можуть бути лише за згодою Верховної Ради України; 



г) законодавством не регламентовано. 

17. Хто здійснює перше призначення на посаду судді? 

а) Прокуратура;  

б) Президент України;  

в) Верховна Рада України; 

г) Вища рада юстиції. 

18. Конституцію Автономної Республіки Крим приймає: 

а) Президент України; 

б) Верховна Рада Автономної Республіки Крим; 

в) Верховна Рада України; 

г) мешканці Автономної Республіки Крим. 

19. Конституція Автономної Республіки Крим затверджується Верховною Радою України 

мінімум: 

а) 1/2 від конституційного складу; 

б) 2/3 від конституційного складу; 

в) 3/4 від конституційного складу; 

г) 1/3 від конституційного складу. 

20. Яка кількість народних депутатів може подавати законопроект про внесення змін до 

розділів І, III, XIII Конституції України? 

а) 1/2 від конституційного складу; 

б) 2/3 від конституційного складу; 

в) 3/4 від конституційного складу; 

г) 1/3 від конституційного складу. 

 

Кримінальне право 

21. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення 

волі на строк: 

а) не більше двох років; 

б) не більше п’яти років; 

в) понад десять років або довічного позбавлення волі; 

г) не більше п’ятнадцяти років. 

22. Закон про кримінальну відповідальність має зворотну дію у часі, якщо: 

а) встановлює караність діяння; 

б) посилює кримінальну відповідальність; 

в) скасовує злочинність діяння або пом’якшує кримінальну відповідальність; 

г) усі відповіді невірні. 

23. Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді 

позбавлення волі на строк: 

а) не більше двох років; 

б) не більше п’яти років; 

в) не більше десяти років; 

г) не більше п’ятнадцяти років. 

24. Кримінальна відповідальність виникає з моменту: 

а) пред’явлення обвинувачення; 

б) набрання обвинувальним вироку суду законної сили; 

в) вчинення особою суспільно небезпечного діяння; 

відбування покарання. 

25. Вчинення злочину неповнолітнім є обставиною, яка: 

а) пом’якшує покарання; 

б) обтяжує покарання; 

в) не впливає на призначення покарання; 

г) усі відповіді невірні. 



26. Обставиною, що виключає злочинність діяння є: 

а) вагітність; 

б) крайня необхідність; 

в) примирення з потерпілим; 

г) стан афекту. 

27. Примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані судом до осіб: 

а) які вчинили злочини у стані сп’яніння; 

б) які вчинили у стані неосудності суспільно небезпечні діяння; 

в) які вчинили злочини у стані фізичної хвороби; 

г) немає правильної відповіді. 

28. Неповнолітньому, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості, покарання у виді 

позбавлення волі: 

а) призначається на строк до одного року; 

б) не призначається; 

в) призначається на строк до двох років; 

г) не може перевищувати одного року і шести місяців. 

29. Згідно з КК України, співучастю у злочині є: 

а) умисна спільна участь декількох осіб у вчиненні злочину; 

б) умисна спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину; 

в) умисна спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного або необережного 

злочину; 

г) усі відповіді невірні. 

30. До неповнолітніх може бути застосований такий вид покарання: 

а) громадські роботи; 

б) обмеження волі; 

в) тримання в дисциплінарному батальйоні; 

г) довічне позбавлення волі. 

31. Злочином згідно ст. 11 ККУ є: 

а)передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне, винне діяння (дія або бездіяльність) вчинене 

суб’єктом злочину; 

б) передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне, винне, протиправне діяння (дія або 

бездіяльність) вчинене суб’єктом злочину; 

в) передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне, каране, винне діяння (дія або бездіяльність) 

вчинене суб’єктом злочину; 

г) передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне, винне, протиправне діяння (дія або 

бездіяльність) вчинене суб’єктом злочину, що спричинило шкоду потерпілому. 

32. Згідно з КК України, покарання у виді позбавлення волі встановлюється на строк: 

а) від шести місяців до десяти років; 

б) від одного до п’ятнадцяти років; 

в) до одного року; 

г) від шести місяців до 15 років. 

33. Рецидивом злочинів визнається: 

а) вчинення нового умисного чи необережного злочину особою, яка має судимість за умисний 

злочин; 

б) вчинення нового умисного чи необережного злочину особою, яка має судимість за умисний 

чи необережний злочин; 

в) вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний злочин; 

г) вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний чи необережний 

злочин. 

34. До особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння в стані неосудності, можуть бути 

застосовані примусові заходи медичного характеру за рішенням: 

а) слідчого; 



б) суду; 

в) прокурора; 

г) лікаря. 

35. Яка кількість видів покарань передбачена статтею 51 ККУ ?: 

а) 4; 

б) 10; 

в) 11; 

г) 12. 

36. Примусове лікування особи застосовується: 

а) слідчим; 

б) прокурором; 

в) судом; 

г) судово-психіатричною комісією. 

37. Кримінальним законодавством України передбачена наступна обставина, що виключає 

злочинність діяння: 

а) виконання будь-якого наказу або розпорядження; 

б) затримання особи, що вчинила правопорушення; 

в) діяння, пов’язане з ризиком; 

г) діяння, вчинене з необережності. 

38. При призначенні покарання неповнолітньому за сукупністю злочинів і вироків 

остаточне покарання у виді позбавлення волі не може перевищувати: 

а) десять років; 

б) дванадцять років; 

в) п’ятнадцять років; 

г) двадцять років. 

39. Під перевищенням меж необхідної оборони слід розуміти: 

а) несвоєчасність захисту; 

б) невідповідність умисно заподіяної шкоди небезпечності посягання або обстановці захисту;  

в) завдання шкоди через годину після того, як напад було закінчено; 

г) усі відповіді невірні. 

40. Умисне вбивство – це: 

а) посягання на життя іншої особи; 

б) позбавлення життя іншої особи; 

в) умисне або з необережності позбавлення життя фізичної особи; 

г) умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. 

 

Цивільне право 

41. У повному товаристві учасники несуть: 

а) солідарну відповідальність; 

б) солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність; 

в) часткову відповідальність; 

г) правильні відповіді «б» і «в». 

42. При здійсненні цивільних прав особа повинна додержуватись: 

а) моральних засад суспільства;  

б) правил та звичаїв ділового обороту; 

в) владних приписів уповноважених осіб; 

г) усі відповіді невірні. 

43. Чи допускається в Україні самозахист цивільних прав? 

а) допускається;  

б) допускається, якщо способи самозахисту відповідають змісту права, що порушене;  

в) не допускається; 

г) усі відповіді невірні. 



44. Найменування командитного товариства не повинно містити: 

а) найменування хоча б одного повного учасника з доданням слів “і компанія”; 

б) імена всіх повних учасників; 

в) слова “командитне товариство”; 

г) імена вкладників товариства. 

45. Ліквідація юридичної особи може бути проведена: 

а) за рішенням її учасників; 

б) в зв’язку з досягненням мети, для якої її створено; 

в) за рішенням суду; 

г) варіант «а» і «в» вірні. 

46. Непідприємницькими товариствами є: 

а) товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку;  

б) товариства, які не мають на меті одержання прибутку; 

в) товариства, які не мають на меті одержання прибутку для його майбутнього розподілу між 

учасниками; 

г) усі відповіді невірні. 

47. При ліквідації юридичної особи в третю чергу задовольняються вимоги: 

а) працівників, пов’язані з трудовими відносинами; 

б) щодо податків і зборів (обов'язкових платежів); 

в) щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом; 

г) вимоги, забезпечені заставою. 

48. У письмовій формі належить вчиняти: 

а) правочини, які повністю виконуються сторонами в момент їх вчинення; 

б) правочини між фізичними особами; 

в) правочини фізичних осіб між собою на суму, що у двадцять і більше разів перевищує розмір 

неоподаткованого мінімуму доходів громадян; 

г) усі відповіді правильні. 

49. Зміна ціни в договорі після його виконання : 

а) допускається за згодою сторін; 

б) не допускається; 

в) можлива за певних умов; 

г) допускається у випадках, встановлених законом. 

50. Не можуть бути опікунами та піклувальниками: 

а) особи, які позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені; 

б) особи, які засуджені за здійснення тяжкого злочину; 

в) недієздатні особи; 

г) безробітні особи. 

51. Помічник особи, яка не може здійснювати свої права за станом здоров’я, не має права: 

а) одержувати поштову кореспонденцію; 

б) укладати будь-які правочини від імені цієї особи; 

в) вчиняти дрібні побутові правочини в інтересах цієї особи; 

г) одержувати пенсію. 

52. Прийняття пропозиції укласти договір другою стороною називається : 

а) акцепт; 

б) оферта; 

в) погодження; 

г) угода. 

53. Способом захисту цивільних прав та інтересів є: 

а) відновлення становища, яке існувало до порушення;  

б) накладання штрафних санкцій за вчинене правопорушення; 

в) звернення до суду; 

г) визнання договору неукладеним. 



54. Повна цивільна дієздатність може бути надана: 

а) фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором;  

б) фізичній особі, яка стала учасником (засновником)юридичної особи; 

в) фізичній особі, яка досягла чотирнадцятирічного віку і працює за трудовим договором; 

г) усі відповіді невірні. 

55. Опіка встановлюється: 

а) над малолітніми особами, які позбавлені батьківського піклування;  

б) над неповнолітніми особами, які позбавлені батьківського піклування; 

в) над фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена; 

г) усі відповіді невірні. 

56. Майном у цивільному праві вважаються: 

а) гроші; 

б) цінні папери; 

в) майнові права та обов’язки; 

г) валютні цінності. 

57. Мінімальна кількість засновників для створення товариства з обмеженою 

відповідальністю становить: 

а) 1 особа ;  

б) 2 особи; 

в) 3 особи; 

г) не менше 5 осіб. 

58. Вимога покупця про безоплатне усунення недоліків товару підлягає задоволенню 

продавцем або виготовлювачем протягом: 

а) одного року; 

б) трьох місяців; 

в) чотирнадцяти днів; 

г) десяти днів. 

59. Позовна давність тривалістю у 10 років застосовується: 

а) про оскарження дій виконавця заповіту; 

б) про застосування наслідків нікчемного правочину; 

в) до вимог, щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором підряду; 

г) про стягнення збитків 

60. Загальна позовна давність у цивільному праві встановлюється тривалістю у: 

а) 1 рік; 

б) 3 роки;  

в) 5 років; 

г) 10 років. 

 

Фінансове та Банківське право 

61. Відповідно до Конституції України бюджетна система України будується на засадах: 

а) самостійності бюджетів, що входять до її складу; 

б) збалансованості бюджетів, що входять до її складу; 

в) повноти бюджетів, що входять до її складу; 

г) справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і 

територіальними громадами. 

62. До бюджетів місцевого самоврядування відносяться: 

а) обласні, районні бюджети, бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань; 

б) бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах); 

в) бюджети районів, бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань.; 

г) вірна відповідь відсутня. 

63. Залежно від характеру взаємовідносин і суб’єкта контролю фінансовий контроль 

поділяють на: 



а) внутрішній і зовнішній; 

б) попередній і поточний; 

в) поточний і наступний; 

г) ініціативний та обов’язковий. 

64. Розпорядники бюджетних коштів – це: 

а) бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, 

взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків з бюджету; 

б) керівники бюджетних установ, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття 

бюджетних зобов’язань та здійснення видатків з бюджету; 

в) відповідальні виконавці бюджетних програм. 

г) всі відповіді вірні. 

65. Попередній фінансовий контроль здійснюється на етапі: 

а) розгляду і прийняття рішень з фінансових питань, у тому числі на стадії розробки й прийняття 

законів та актів органів місцевої влади та місцевого самоврядування у сфері фінансової 

діяльності; 

б) проведення фінансових та фінансово-господарських операцій; 

в) виконання фінансових операцій за певні минулі проміжки часу внаслідок вивчення даних 

обліку та звітності, планової нормативної документації. 

г) правильна відповіді «а» та «б». 

66. Наступний фінансовий контроль здійснюється на етапі: 

а) розгляду і прийняття рішень з фінансових питань, у тому числі на стадії розробки й прийняття 

законів та актів органів місцевої влади та місцевого самоврядування у сфері фінансової 

діяльності; 

б) проведення фінансових та фінансово-господарських операцій; 

в) виконання фінансових операцій за певні минулі проміжки часу внаслідок вивчення даних 

обліку та звітності, планової нормативної документації. 

г) правильні відповіді «б» та «в». 

67. Відповідно до Бюджетного кодексу України виконання Державного бюджету України 

забезпечує: 

а) Верховна Рада України; 

б) Кабінет Міністрів України; 

в) Міністерством фінансів України; 

г) Державна казначейська служба України.  

68. Місячний звіт про виконання Державного бюджету України подається центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів, Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету 

Міністрів України, Рахунковій палаті та центральному органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної бюджетної політики: 

а) не пізніше 1 числа місяця, наступного за звітним; 

б) не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним; 

в) не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним; 

г) не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним. 

69. Виконання Державного бюджету України забезпечує: 

а) Верховна Рада України; 

б) Кабінет Міністрів України; 

в) Міністерством фінансів України; 

г) Державна казначейська служба України.  

70. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України подається 

Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України, Президенту України та Рахунковій 

палаті: 

а) не пізніше 1 січня року, наступного за звітним; 

б) не пізніше 1 вересня року, наступного за звітним; 



в) не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним; 

г) не пізніше 1 грудня року, наступного за звітним. 

71. Банківська система виступає складовою: 

а) фінансово-кредитної системи держави; 

б) податкової системи держави; 

в) бюджетної системи держави; 

г) всі відповіді вірні. 

72. Національний банк України згідно з чинним законодавством є: 

а) підконтрольний Верховній Раді України; 

б) підконтрольним Президенту України; 

в) підконтрольним Кабінету Міністрів України.  

г) підзвітний Президенту України та Верховній Раді України в межах їх конституційних 

повноважень.  

73. Національний банк України приймає рішення про надання банківської ліцензії юридичній 

особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність чи про відмову в її наданні 

протягом: 
а) двохмісячного строку; 

б) трьохмісячного строку; 

в) шестимісячного строку; 

г) вірна відповідь відсутня. 

74. Скільки членів Ради Національного банку призначає Верховна Рада України шляхом 

прийняття відповідної постанови?: 

а) 5; 

б) 7; 

в) 10; 

г) вірна відповідь відсутня. 

75. Роль Голови Національного банку в Раді Національного банку України: 

а) входить до складу Ради Національного банку за посадою; 

б) є Головою Ради Національного банку України; 

в) не в ходить до складу Ради Національного банку України; 

г) вірні відповіді «а» і «б».  

76. Скільки членів наглядової ради державного банку Верховна Рада України призначає 

шляхом прийняття відповідної Постанови?:  

а) 2; 

б) 5; 

в) 10; 

г) вірна відповідь відсутня. 

77. Скільки членів наглядової ради державного банку Кабінет Міністрів України призначає 

шляхом прийняття відповідної Постанови?: 

а) 2; 

б) 5; 

в) 10; 

г) вірна відповідь відсутня. 

78. Голова Національного банку призначається на посаду Верховною Радою України за 

поданням Президента України строком на: 

а) чотири роки; 

б) п’ять років; 

в) сім років; 

г) десять років. 

79. Організація та здійснення банківського нагляду належить до функцій: 

а) Кабінету Міністрів України; 

б) Національного банку України; 



в) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; 

г) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

80. Метод внутрішніх джерел поповнення капіталу передбачає: 

а) емісію акцій; 

б) емісію облігацій; 

в) використання нерозподіленого прибутку; 

г) всі відповіді вірні. 

 

Трудове право 

81. Зміст колективного договору визначається:  

а) роботодавцем;  

б) профспілкою; 

в) сторонами в межах їх компетенції;  

г) Законом України «Про колективні договори і угоди».  

82. Умови колективного договору поширюються:  

а) на всіх працівників підприємства, установи, організації;  

б) на працівників, які є членами профспілки;  

в) на працюючих лише за трудовим договором; 

г) на всіх працівників підприємства, установи, організації, незалежно від членства в профспілці. 

83. Юридична особа, яка надає працю фізичній особі на підставі укладення трудового 

договору називається:  

а) роботонаймач;  

б) служба працевлаштування;  

в) роботодавець;  

г) зайнята особа.  

84. До початку роботи за укладеним трудовим договором власник зобов’язаний: 

а) видати працівнику першу заробітну плату; 

б) включити працівника до складу профспілкової організації; 

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами; 

г) повідомити про розірвання трудового договору.  

85. Складовими елементами індивідуальних трудових правовідносин є наступні  

правові відносини:  

а) правовідносини робочого часу;  

б) правовідносини часу відпочинку; 

в) правовідносини майнового характеру праці;  

г) правовідносини соціального партнерства. 

86. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку працівника повинна бути не менше 

як: 

а) 24 години; 

б) 42 години;  

в) 48 годин; 

г) 36 годин. 

87. За загальним правилом не допускається прийняття на роботу осіб молодше: 

а) шістнадцяти років;  

б) сімнадцяти років; 

в) вісімнадцяти років. 

г) 21 річного віку. 

88. Згідно норм трудового законодавства України, заробітна плата виплачується 

працівникам не рідше: 

а) одного разу на місяць; 

б) двох разів на місяць;  

в) трьох разів на місяць; 



г) чотирьох разів на місяць. 

89. Трудові спори розглядаються: 

а) керівником підприємства, установи, організації; 

б) комісіями по трудових справах;  

в) профспілковим комітетом підприємства, установи, організації; 

г) загальними зборами трудового колективу. 

90. До компетенції Національної служби посередництва і примирення належить:  

а) вирішення питань, пов’язаних із неправомірним звільненням працівника; 

б) вирішення питань поновлення працівника на роботі; 

в) підготовка посередників та арбітрів, які спеціалізуються на вирішенні колективних трудових 

спорів;  

г) посередництво у вирішенні індивідуального трудового спору. 

91. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на такі органи:  

а) роботодавця;  

б) Міністерство соціальної політики;  

в) Міністерство охорони здоров’я;  

г) державні районні адміністрації.  

92. Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються:  

а) трудовим колективом;  

б) трудовим колективом за поданням роботодавця;  

в) роботодавцем; 

г) роботодавцем за поданням трудового колективу. 

93. Грошова компенсація за невикористану частину відпустки допускається: 

а) в будь-яких випадках; 

б) у разі звільнення; 

в) у випадку, коли тривалість основної і додаткової відпустки становить не менше 24 

календарних днів; 

г) у випадку, коли тривалість щорічної відпустки становить не менше 14 календарних днів. 

94. Працівник повинен попередити роботодавця про розірвання трудового договору за 

власним бажанням за: 

а) один тиждень; 

б) за два тижні;  

в) за три тижні; 

г) за два місяці. 

95. Працівник може звернутися до комісії по трудових спорах коли він дізнався або повинен 

був дізнатися про порушення свого права:  

а) у тримісячний строк;  

б) у місячний строк;  

в) у шестимісячний строк;  

г) у будь - який строк.  

96. Які трудові спори може розглядати суд: 

а) індивідуальні трудові спори; 

б) колективні трудові спори; 

в) майнові спори; 

г) немайнові спори. 

97. Мінімальна тривалість щорічної основної відпустки працівника за відпрацьований 

робочий рік становить: 

а) 14 календарних днів; 

б) 24 календарні дні;  

в) 30 календарних днів; 

г) 28 календарних днів. 

98. Заробітна плата виплачується у такій формі:  



а) грошові знаки, які мають законний обіг на території України;  

б) будь які грошові знаки;  

в) банківські чеки;  

г) натуральні виплати. 

99. Регулювання охорони праці на виробництві здійснює: 

а) служба з охорони праці; 

б) Державний департамент з нагляду за охороною праці; 

в) комісія по трудових спорах; 

г) МСЕК. 

100. Який орган здійснює вищий нагляд за дотриманням законодавства про охорону праці: 

а) Верховна Рада України; 

б) Кабінет Міністрів України; 

в) Генеральний прокурор України; 

г) Міністерство соціальної політики. 

 

 

 



Затверджую 

Голова Юридичної клініки 

«Правовий захист» 

 

____________ /Вангородська Г.І./ 

20 червня 2021 р. 

 

ТЕСТ №2 

з вступного екзамену 

 

 

„____” ______________ 20____ р. 

 

Оберіть вірні, на Вашу думку, відповіді та запишіть у бланк відповідей. 

 

Конституційне право України 

1. Земля перебуває: 

а) під контролем держави; 

б) під охороною держави; 

в) під опікою народу; 

г) під контролем правоохоронних органів. 

2. Територія України в межах існуючого кордону є: 

а) цілісною; 

б) недоторканою; 

в) цілісною і недоторканою; 

г) можна змінити за рішенням Конституційного Суду України. 

3. Чи можливе укладання міжнародних договорів, які суперечать Конституції України? 

а) можливе; 

б) можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України; 

в) неможливе; 

г) можливе на підставі рішення всеукраїнського референдуму. 

4. Для проведення мирних походів, мітингів, демонстрацій потрібно: 

а) отримати завчасний дозвіл органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування; 

б) завчасно попередити про проведення заходу орган виконавчої влади чи місцевого 

самоврядування; 

в) отримання дозволу чи повідомлення не є обов'язковими; 

г) отримати дозвіл суду. 

5. Всеукраїнський референдум призначається: 

а) Верховною Радою України; 

б) Президентом України; 

в) Верховною Радою України або Президентом України, відповідно до їх повноважень; 

г) Центральною виборчою комісією. 

6. У яких випадках Верховна Рада збирається на позачергову сесію без скликання? 

а) у разі запровадження воєнного стану; 

б) у разі запровадження надзвичайного стану; 

в) у разі запровадження воєнного стану або надзвичайного стану; 

г) у разі відставки Президента України. 

7. Якого віку повинен бути народний депутат? 

а) не молодше 18 років; 

б) не молодше 21 року; 

в) не молодше 25 років; 

г) не молодше 35 років. 



8. Скільки років перед виборами повинен прожити в Україні народний обранець? 

а) 2 роки;  

б) 4 роки;  

в) 5 років; 

г) 10 років. 

9. Чим визначаються повноваження народного депутата? 

а) Конституцією України; 

б) законами України; 

в) Конституцією і законами України; 

г) указами Президента України. 

10. Як називається механізм скріплення підписом глави уряду правових актів, які підписує 

глава держави? 

а) квестура;  

б) ад'юнктура;  

в) контрасигнатура; 

г) адвокатура. 

11. Хто формує персональний склад Ради національної безпеки та оборони України? 

а) Верховна Рада України; 

б) Президент України; 

в) Кабінет Міністрів України; 

г) Верховний Суд України та Конституційний Суд України. 

12. Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною ВРУ або 

відставку якою прийнято ВРУ, продовжує виконувати свої повноваження: 

а) до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України;  

б) 60 днів;  

в) 90 днів; 

г) 100 днів. 

13. Правосуддя в Україні здійснюється: 

а) судовими і прокурорськими органами; 

б) виключно судами; 

в) судами і воєнними трибуналами; 

г) третейськими судами. 

14. Суддя не може бути затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку 

судом без згоди:  

а) Генерального прокуратури;  

б) Президента України; 

в) Верховної Ради України; 

г) Конституційного Суду України. 

15. Судові рішення ухвалюються судами іменем:  

а) держави;  

б) народу України;  

в) України; 

г) Бога. 

16. Який стаж за фахом повинен мати суддя Конституційного Суду України? 

а) 10 років;  

б) 20 років;  

в) 30 років; 

г) 35 років. 

 

 

17. Створення надзвичайних та особливих судів: 

а) допускається у випадках, передбачених законодавством; 



б) не допускається; 

в) законодавством не регламентується; 

г) допускається за рішенням Верховного Суду України. 

18. У разі, коли правовий акт визнано Конституційним Судом України неконституційним, 

цей акт: 

а) підлягає відміні органом, що прийняв цей акт; 

б) підлягає відміні Президентом України як гарантом додержання Конституції України; 

в) втрачає чинність з дня ухвалення рішення про його неконституційність; 

г) законодавством не регламентовано. 

19. Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами: 

а) які мають особливий статус в судовій системі України; 

б) незалежними від судової системи України; 

в) що належать до єдиної системи судів України; 

г) третейськими судами. 

20. Верховна Рада Автономної Республіки Крим є: 

а) законодавчим органом; 

б) представницьким органом; 

в) органом місцевого самоврядування; 

г) органом державної влади. 

 

Кримінальне право 

21. Громадянин України, який вчинив злочин поза межами України: 

а) може бути виданий іноземній державі за рішенням суду; 

б) не може бути виданий іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності 

та віддання до суду; 

в) може бути виданий іноземній державі на підставі двосторонньої угоди; 

г) можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності і 

віддання до суду або передані для відбування покарання. 

22. Крадіжка – це: 

а) таємне викрадення чужого майна; 

б) таємне заволодіння чужою власністю; 

в) приховане вилучення чужого майна; 

г) розкрадання чужого майна. 

23. Формою вини є: 

а) халатність; 

б) умисел; 

в) неуважність; 

г) афект. 

24. Тяжким є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк: 

а) понад десять років; 

б) не більше десяти років; 

в) від п’яти до десяти років; 

г) три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 

25. Що не належить до предмета контрабанди у злочині, передбаченому ст. 201 ККУ: 

а) радіоактивні матеріали; 

б) отруйні речовини; 

в) психотропні речовини; 

г) сильнодіючі речовини. 

 

 

26. Згідно з КК України, особа, визнана судом обмежено осудною: 

а) не підлягає кримінальній відповідальності; 



б) підлягає кримінальній відповідальності; 

в) звільняється від кримінальної відповідальності; 

г) усі відповіді невірні. 

27. Згідно з КК України, покарання у виді позбавлення волі встановлюється на строк: 

а) від шести місяців до десяти років; 

б) від одного до п’ятнадцяти років; 

в) від одного до двадцяти років 

г) до одного року. 

28. Під перевищенням меж необхідної оборони слід розуміти: 

а) невідповідність умисно заподіяної шкоди небезпечності посягання або обстановці захисту; 

б) несвоєчасність захисту; 

в) завдання шкоди через годину після того, як напад було закінчено; 

г) усі відповіді невірні. 

29. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді 

позбавлення волі на строк: 

а) понад десять років; 

б) не більше десяти років; 

в) від п’яти до десяти років; 

г) не більше двох років. 

30. Згідно з КК України, співучастю у злочині є: 

а) умисна спільна участь декількох осіб у вчиненні злочину; 

б) умисна спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину; 

в) умисна спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного або необережного 

злочину; 

г) спільна участь декількох осіб у вчиненні злочину. 

31. До неповнолітніх може бути застосований такий вид покарання: 

а) громадські роботи; 

б) обмеження волі; 

в) довічне позбавлення волі; 

г) позбавлення волі на один рік. 

32. Одним із видів співучасників є: 

а) злочинець; 

б) ініціатор; 

в) організатор; 

г) всі відповіді вірні 

33. Вчинення злочину неповнолітнім є обставиною, яка: 

а) пом’якшує покарання; 

б) обтяжує покарання; 

в) не впливає на призначення покарання; 

г) пом’якшує або обтяжує покарання залежно від обставин злочину. 

34. Кримінальна відповідальність виникає з моменту: 

а) набрання обвинувальним вироку суду законної сили; 

б) пред’явлення обвинувачення; 

в) вчинення особою суспільно небезпечного діяння; 

г) відбування покарання. 

35. Суб’єктом злочину, відповідно до Кримінального кодексу України, є осудна особа, яка 

досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, крім цього це: 

а) фізична особа; 

б) дієздатна особа; 

в) юридична особа; 

г) всі відповіді невірні. 

36. Ознака суб’єктивної сторони складу злочину: 



а) суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність); 

б) вина; 

в) предмет злочину; 

г) суспільно небезпечні наслідки. 

37. Елементом складу злочину є: 

а) потерпілий; 

б) предмет злочину; 

в) об’єкт злочину; 

г) осудність. 

38. Згідно з КК України обставиною, яка обтяжує покарання, визнається: 

а) вчинення злочину неповнолітнім; 

б) вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, що перебуває в 

безпорадному стані; 

в) вчинення злочину під впливом погрози чи примусу; 

г) вчинення злочину щодо жінки. 

39. Арешт не може бути застосований до: 

а) до особи, що досягла пенсійного віку; 

б) до непрацездатних осіб; 

в) до жінки, яка має дитину 8 років; 

г) осіб, віком до шістнадцяти років. 

40. Арешт полягає у триманні неповнолітнього, який на момент постановлення вироку 

досяг шістнадцяти років, в умовах ізоляції в спеціально пристосованих установах на строк: 

а) від 15 до 45 діб; 

б) від 10 до 30 діб; 

в) від 1 до 3 місяців; 

г) від 1 до 6 місяців. 

 

Цивільне право 

41. Учасниками цивільних відносин є: 

а) фізичні та юридичні особи; 

б) територіальні громади; 

в) держава Україна та іноземні держави; 

г) усі відповіді правильні.  

42. Юридична особа публічного права може створюватися : 

а) постановою Кабінету Міністрів; 

б) розпорядчим актом Президента України; 

в) рішенням районної ради; 

г) наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва. 

43. Командитне товариство ліквідується: 

а) у разі вибуття усіх повних учасників; 

б) у разі вибуття усіх вкладників; 

в) якщо в ньому залишився один повний учасник; 

г) немає правильної відповіді. 

44. Фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років має право: 

а) самостійно розпоряджатись своїм заробітком; 

б) здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної діяльності;  

в) укладати договір банківського вкладу; 

г) усі відповіді невірні. 

 

 

45. Збори акціонерів скликаються: 

а) рідше одного разу на рік; 
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б) не рідше двох разів на рік; 

в) не рідше одного разу на рік; 

г) два рази на рік. 

46. Загальними засадами цивільного законодавства є: 

а) справедливість, добросовісність та розумність;  

б) не втручання в приватні відносини між фізичними особами; 

в) неухильне дотримання положень цивільного законодавства; 

г) немає правильної відповіді. 

47. Чи можуть цивільні відносини регулюватись актами Президента України?: 

а) можуть в будь-яких випадках; 

б) не можуть взагалі; 

в) можуть, у випадках встановлених Конституцією України; 

г) немає правильної відповіді. 

48. Припинення опіки може бути з таких підстав: 

а) за проханням опікунів, якщо вони не можуть виконувати свої обов’язки з поважних причин; 

б) за проханням неповнолітньої особи; 

в) за ініціативою органів опіки та піклування; 

г) у разі передачі малолітньої особи батькам (усиновлювачам). 

49. Представництвом є: 

а) правовідношення, в якому одна сторона має право або зобов’язана вчинити правочин від імені 

другої сторони;  

б) правовідношення, в якому одна сторона діє в чужих інтересах, але від власного імені; 

в) правовідношення, в якому одна сторона уповноважена на ведення переговорів щодо 

можливих у майбутньому правочинів; 

г) усі відповіді правильні. 

50. Скільки черг спадкоємців при спадкуванні за законом існує в Україні: 

а) дві; 

б) три; 

в) чотири; 

г) п’ять.  

51. У разі зміни договору зобов’язання сторін : 

а) змінюються; 

б) не змінюються; 

в) припиняються; 

г) стають недійсним. 

52. Зміст дієздатності складається з таких елементів: 

а) здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також 

здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та 

нести відповідальність у разі їх невиконання; 

б) здатність своїми діями розпоряджатися належними особі правами; 

в) здатність нести цивільно-правову відповідальність за вчинення цивільних правопорушень; 

г) здатність своїми діями здійснювати належні даній особі цивільні права і покладені на неї 

цивільні обов’язки. 

53. Договір, який містить елементи різних договорів, називається : 

а) складним; 

б) поєднаним; 

в) багатоелементним; 

г) змішаним. 

 

 

54. Фізична особа може бути обмежена в дієздатності якщо: 

а) зловживає спиртними напоями; 



б) страждає на психічний розлад; 

в) зловживає наркотичними засобами; 

г) всі відповіді вірні. 

55. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою може мати місце при таких умовах: 

а) відсутності протягом року в місці постійного проживання; 

б) відсутності протягом 6 місяців в місці постійного проживання; 

в) протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її 

перебування; 

г) протягом трьох місяців в місті постійного проживання. 

56. Альтернативним зобов'язанням є: 

а) зобов'язання, в якому боржник зобов'язаний вчинити одну з трьох дій; 

б) виконання свого обов'язку однією із сторін, яке відповідно до договору обумовлене 

виконанням другою стороною свого обов'язку; 

в) зобов'язання, в якому боржник і кредитор одночасно зобов'язані вчинити одну з двох або 

кількох дій; 

г) зобов'язання, в якому боржник зобов'язаний вчинити одну з двох або кількох дій.  

57. Заставою забезпечуються: 

а) вимоги, які уже виникли; 

б) вимоги, які можуть виникнути в майбутньому; 

в) вимоги, які можуть виникнути в майбутньому в державних та комунальних підприємств; 

г) вимоги, які можуть виникнути в майбутньому внаслідок змін у чинному законодавстві. 

58. Особистим немайновим благом є: 

а) комп’ютерна програма; 

б) літературний твір; 

в) ім’я (найменування); 

г) усі відповіді невірні. 

59. Договір купівлі-продажу - це договір про: 

а) сплатну передачу майна у володіння; 

б) сплатну передачу майна у власність; 

в) безоплатну передачу майна у власність; 

г) сплатну передачу майна у користування. 

60. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю: 

а) у 3 роки; 

б) у 2 роки; 

в) 5 років; 

г) у 10 років. 

 

Фінансове та Банківське право 

61. Основним методом фінансового права є: 

а) метод владних приписів; 

б) метод розподілу грошових коштів між бюджетами різних рівнів; 

в) метод використання грошових коштів в межах відповідного фонду; 

г) метод автономних рішень суб’єктів фінансових відносин. 

62. Матеріальним змістом фінансових правовідносин є:  

а) поведінка суб’єктів фінансових відносин; 

б) суб’єктивні права та юридичні обов’язки учасників, що встановлені фінансово-правовими 

нормами. 

в) діяльність відповідних суб’єктів у формуванні централізованого фонду коштів; 

г) діяльність юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у формування децентралізованого 

фонду коштів. 

63. Згідно з Бюджетним Кодексом України затвердження бюджетів сіл, селищ, міст 

належить до компетенції: 



а) територіальних громад села, селища, міста відповідно; 

б) міської, районної у місті, селищної або сільської ради; 

в) районної та обласної ради відповідно. 

г) вірна відповідь «а» і «б». 

64. Поточний фінансовий контроль здійснюється на етапі: 

а) розгляду і прийняття рішень з фінансових питань, у тому числі на стадії розробки й прийняття 

законів та актів органів місцевої влади та місцевого самоврядування у сфері фінансової 

діяльності; 

б) проведення фінансових та фінансово-господарських операцій; 

в) виконання фінансових операцій за певні минулі проміжки часу внаслідок вивчення даних 

обліку та звітності, планової нормативної документації. 

г) правильна відповідь відсутня. 

65. Головні розпорядники коштів Держаного бюджету України визначаються із 

дотриманням положень Бюджетного кодексу України та затверджуються: 

а) Законом України «Про Кабінет Міністрів України»; 

б) Законом України «Про Регламент Верховної Ради України»; 

в) Законом про Державний бюджет України шляхом встановлення їм бюджетних призначень; 

г) бюджетною резолюцією, що приймається у вигляді постанови Верховної Ради України. 

66. Кабінет Міністрів України приймає постанову про схвалення проекту закону про 

Державний бюджет України та подає його разом з відповідними матеріалами Верховній 

Раді України та Президенту України: 

а) не пізніше 1 вересня року, що передує плановому; 

б) не пізніше 15 вересня року, що передує плановому; 

в) не пізніше 1 жовтня року, що передує плановому; 

г) не пізніше 15 жовтня року, що передує плановому. 

67. Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди визначається: 

а) бюджетною резолюцією; 

б) бюджетною декларацією; 

в) бюджетною класифікацією; 

г) законом про Державний бюджет України. 

68. Кабінет Міністрів України розглядає та схвалює проект Основних напрямів бюджетної 

політики на наступний бюджетний період і у триденний строк подає до Верховної Ради 

України, яка його розглядає за спеціальною процедурою, визначеною Регламентом Верховної 

Ради України: 

а) не пізніше 1 квітня року, що передує плановому; 

б) не пізніше 1 вересня року, що передує плановому; 

в) не пізніше 1 жовтня року, що передує плановому; 

г) не пізніше 1 листопада року, що передує плановому. 

69. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України подається 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, Верховній Раді України, Президенту 

України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та центральному органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики: 

а) не пізніше 10 днів після закінчення звітного кварталу. 

б) не пізніше 15 днів після закінчення звітного кварталу. 

в) не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу. 

г) не пізніше 35 днів після закінчення звітного кварталу. 

70. Відповідно до Бюджетного кодексу України зведення, складання та надання звітності 

про виконання державного бюджету України здійснює: 

а) Верховна Рада України; 

б) Кабінет Міністрів України; 

в) Міністерством фінансів України; 



г) Державна казначейська служба України. 

71. В якій організаційно-правовій формі не можуть створюватися комерційні банки в 

Україні? 

а) публічне акціонерне товариство; 

б) командитне товариство; 

в) кооперативні банки; 

г) вірні відповіді «а» і «в». 

72. Чи можливе використання бюджетних коштів при заснуванні приватного банку? 

а) так; 

б) ні; 

в) частково; 

г) лише з дозволу Міністерства фінансів України. 

73. Скільки членів Ради Національного банку призначає Президент України шляхом видання 

відповідного указу?:  

а) 5; 

б) 7; 

в) 10; 

г) вірна відповідь відсутня. 

74. Мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної 

особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, не може бути меншим: 

а) 100 мільйонів гривень; 

б) 120 мільйонів гривень; 

в) 150 мільйонів гривень; 

г) 200 мільйонів гривень. 

75. Розмір резервного фонду має становити: 

а) 25% статутного капіталу; 

б) 10% власного капіталу; 

в) 50% статутного капіталу; 

г) 50% власного капіталу банку. 

76. Регулятивний капітал банку має наступну структуру: 

а) основний капітал та додатковий капітал; 

б) основний капітал, статутний капітал та розкриті резерви; 

в) основний капітал, резерви переоцінки та субординовані зобов'язання; 

г) основний капітал, нерозкриті резерви та емісійні різниці. 

77. Сукупність усіх кредитів, гарантій та акцептів банку, а також депозити, розміщені в 

інших банках, називають: 

а) інвестиційний портфель банку; 

б) кредитний портфель банку; 

в) портфель ризикованого капіталу; 

г) кредит-скоринг. 

78. Кошти, що вкладені в інші банки на умовах субординованого боргу, належать до: 

а) основного капіталу; 

б) додаткового капіталу; 

в) відвернень; 

г) субординованого капіталу. 

79. Істотна участь у банку означає володіння: 

а) більше 10% власного капіталу банку; 

б) 5% власного капіталу банку; 

в) більше 10% відсотків статутного капіталу банку; 

г) 5% статутного капіталу банку. 

80. Лізинг та факторинг здійснюються на основі: 

а) банківської ліцензії Національного банку України; 



б) письмового дозволу Національного банку України; 

в) банківської резолюції Національного банку України; 

г) вірна відповідь «б» та «в». 

 

 

Трудове право 

81. Трудове право регулює трудові відносини:  

а) осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах;  

б) працівників державних підприємств, установ, організацій;  

в) осіб, які уклали трудову угоду на виконання певної роботи;  

г) військовослужбовців збройних сил України. 

82. Трудовий договір – це угода між: 

а) працівником і підприємством; 

б) працівником і роботодавцем;  

в) працівником і трудовим колективом; 

г) роботодавцем і профспілкою. 

83. Колективний договір на підприємстві, в установі, організації укладається: 

а) на термін, який визначено безпосередньо у колективному договорі; 

б) не менше, ніж на три роки; 

в) не більше, ніж на 5 років з моменту укладення; 

г) на один рік. 

84. Додатковою підставою розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця є: 

а) поява працівника на роботі в нетверезому стані; 

б) прогул працівника; 

в) вчинення одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівником підприємства, 

установи, організації; 

г) угода сторін.  

85. Згідно норм трудового законодавства нічним вважається час: 

а) з 9-ї години вечора до 7-ї години ранку; 

б) з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;  

в) з 11-ї години вечора до 5-ї години ранку; 

г) з 00 годин до 8-ї години ранку. 

86. До джерел трудового права України належать наступні закони:  

а) Про загальний військовий обов’язок і військову службу;  

б) Про вибори Президента України;  

в) Про колективні договори і угоди;  

г) Про охорону навколишнього природного середовища.  

87. Святковим днем в Україні є: 

а) 23 лютого - день захисника вітчизни; 

б) 1 квітня - день сміху; 

в) 28 червня - День Конституції України; 

г) 2 січня – Новий рік.  

88. Укладенню колективного договору передують:  

а) трудові спори;  

б) колективні переговори;  

в) реєстрація сторін колективного трудового спору;  

г) реєстрація колективного договору.  

89. Учням, віком від 14 до 15 років встановлюється такий вид робочого часу: 

а) нормальної тривалості; 

б) неповний робочий час; 

в) скорочений робочий час; 

г) ненормований робочий день. 



90. Колективний договір: 

а) не підлягає реєстрації; 

б) підлягає повідомній реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади;  

в) реєструються місцевими органами державної виконавчої влади за бажанням трудового 

колективу; 

г) підлягає повідомній реєстрації в Міністерстві юстиції України. 

91. До трудової книжки не заносяться відомості:  

а) про заохочення працівника;  

б) про накладені на працівника дисциплінарного стягнення;  

в) про переведення працівника на іншу постійну роботу;  

г) про премії, виплата яких має регулярний характер.  

92. Визначте, з якою метою надається творча відпустка: 

а) для написання дисертації; 

б) для відпочинку; 

в) для закінчення роботи над дисертацією; 

г) для складання іспитів. 

93. Підставою припинення трудового договору за згодою сторін є: 

а) порушення трудової дисципліни;  

б) прогул; 

в) зміни в організації виробництва і праці; 

г) закінчення строку трудового договору. 

94. Для проведення звичайного розслідування нещасного випадку передбачені наступні 

строки: 

а) 5 днів; 

б) 10 днів; 

в) 7 діб; 

г) 3 доби. 

95. Які органи уповноважені вирішувати індивідуальні трудові спори: 

а) комісії з трудових спорів та суди; 

б) трудовий арбітраж та примирна комісія; 

в) професійні спілки; 

г) мирові судді. 

96. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати: 

а) 30 годин на тиждень; 

б) 40 годин на тиждень;  

в) 46 годин на тиждень; 

г) 36 годин на тиждень. 

97. Які з вказаних органів уповноважені вирішувати колективні трудові спори: 

а) суди загальної юрисдикції; 

б) МСЕК; 

в) примирна комісія; 

г) КТС. 

98. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене на працівника: 

а) пізніше трьох місяців з дня вчинення проступку; 

б) пізніше п’яти місяців з дня вчинення проступку; 

в) пізніше шести місяців з дня вчинення проступку; 

г) пізніше шести місяців з дня виявлення проступку.  

99. Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін може надаватися на 

термін, що не перевищує: 

а) 10 календарних днів на рік; 

б) 15 календарних днів на рік;  

в) 30 календарних днів на рік; 



г) 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. 

100. Законодавством України встановлено такі святкові та неробочі дні:  

а) 31 грудня; 

б) 28 червня;  

в) 22 серпня;  

г) Спас. 

 

 

 



Затверджую 

Голова Юридичної клініки 

«Правовий захист» 

 

____________ /Вангородська Г.І./ 

20 червня 2021 р. 

 

ТЕСТ №3 

з вступного екзамену 

 

 

„____” ______________ 20____ р. 

 

Оберіть вірні, на Вашу думку, відповіді та запишіть у бланк відповідей. 

 

Конституційне право України 

1. Якою кількістю голосів приймається закон, що встановлює Великий Державний Герб 

України? 

а) 1/2 від конституційного складу Верховної Ради України; 

б) 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України; 

в) 3/4 від конституційного складу Верховної Ради України. 

г) 450 народними депутатами України. 

2. Чи може бути обмежене право на свободу слова та думки, вільне висловлення своїх 

поглядів і переконань: 

а) не може бути обмежене; 

б) може бути обмежене за рішенням Конституційного Суду України; 

в) може бути обмежене в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності та 

громадського порядку; 

г) може бути обмежене постановою Верховної Ради України. 

3. Хто в Україні є єдиним джерелом влади? 

а) народ;  

б) Президент України;  

в) Верховна Рада України; 

г) Верховний суд України. 

4. Дарування конституції монархом має назву: 

а) ратифікація;  

б) імпічмент;  

в) октроювання; 

г) контрасигнація. 

5. У який термін збирається без скликання на позачергову сесію Верховна Рада? 

а) 1 день; 

б) 2 дні;  

в) 5 днів; 

г) 10 днів. 

6. Закрите засідання проводиться за рішенням: 

а) 1/2 від конституційного складу; 

б) 2/3 від конституційного складу; 

в) 3/4 від конституційного складу; 

г) 1/3 від конституційного складу. 

7. Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах після 

дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України 

попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом: 



а) 1 року з моменту її обрання; 

б) 2 років з моменту її обрання; 

в) 3 років з моменту її обрання; 

г) 5 років з моменту її обрання. 

8. Як називають у багатьох країнах Уповноваженого з прав людини? 

а) парламентарій;  

б) архіваріус;  

в) омбудсмен; 

г) парламентар. 

9. Коли повинен бути поданий до Верховної Ради України проект Державного бюджету на 

наступний рік? 

а) не пізніше 1 липня; 

б) не пізніше 15 вересня; 

в) не пізніше 15 жовтня; 

г) не пізніше 5 грудня. 

10. Якою кількістю голосів може ініціюватися питання про усунення з поста Президента 

України в порядку імпічменту? 

а) більше 1/2 голосів від конституційного складу Верховної Ради України; 

б) більше 2/3 голосів від конституційного складу Верховної Ради України; 

в) більше 3/4 голосів від конституційного складу Верховної Ради України; 

г) більше 1/3 голосів від конституційного складу Верховної Ради України. 

11. У разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання його 

обов'язків тимчасово покладаються на: 

а) Віце-президента України; 

б) Прем'єр-міністра України; 

в) Голову Верховної Ради України; 

г) Голову Конституційного Суду України. 

12. В якому випадку Президент України може бути усунений з поста в порядку імпічменту: 

а) у разі порушення ним присяги; 

б) у разі вчинення адміністративного проступку; 

в) у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину; 

г) у разі, якщо Президент України не перебуває на території України протягом 180 днів? 

13. Перед ким відповідальні голови місцевих держадміністрацій? 

а) перед Президентом України; 

б) перед Кабінетом Міністрів України; 

в) перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України; 

г) перед органами місцевого самоврядування. 

14. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою: 

а) безпосередньо; 

б) через органи місцевого самоврядування; 

в) безпосередньо та через органи місцевого самоврядування; 

г) місцевими державними адміністраціями. 

15. Суддею Конституційного Суду України може бути особа, якій виповнилося не менше: 

а) 25 років;  

б) 30 років;  

в) 40 років; 

г) 45 років. 

 

 

16. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є: 

а) Верховний Суд України; 

б) Конституційний Суд України; 



в) Вищий господарський Суд України; 

г) Вищий адміністративний суд України. 

17. Рішення про арешт або тримання під вартою приймається: 

а) органами слідства чи дізнання; 

б) прокуратурою за поданням органів слідства чи дізнання; 

в) судом; 

г) органами місцевого самоврядування. 

18. Ким призначається на посаду та звільняється з неї Голова Верховного Суду України: 

а) Президентом України; 

б) Пленумом Верховного Суду України; 

в) Верховною Радою України; 

г) Вищою радою юстиції. 

19. Рішення Конституційного Суду України: 

а) є остаточним і не може бути оскаржене; 

б) може бути оскаржене до Верховного Суду України; 

в) може бути оскаржене до Міжнародного Суду; 

г) може бути скасоване Верховною Радою України. 

20. Який мінімум депутатів Верховної Ради України повинен звернутися до 

Конституційного Суду України, щоб він прийняв до розгляду питання конституційності 

закону чи рішення? 

а) 45 депутатів;  

б) 226 депутатів;  

в) 150 депутатів; 

г) 450 депутатів. 

 

Кримінальне право 

21. Згідно з КК України, підставою кримінальної відповідальності є: 

а) вчинення особою злочину; 

б) вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого 

цим Кодексом;  

в) вчинення особою правопорушення; 

г) набрання законної сили обвинувальним вироком суду відносно особи. 

22. Осудною визнається особа, яка: 

а) досягла віку кримінальної відповідальності; 

б) притягалася до кримінальної відповідальності; 

в) під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними; 

г) всі відповіді невірні. 

23. Згідно з КК України прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний 

характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні 

наслідки і: 

а) бажала їх настання; 

б) свідомо припускала їх настання; 

в) легковажно розраховувала на їх відвернення; 

г) хоча не бажала, але свідомо припускала їх настання. 

24. Загальним віком кримінальної відповідальності в Україні є: 

а) 14 років; 

б) 18 років; 

в) 16 років; 

г) 21 рік. 

25. Формою вини є: 

а) умисел; 

б) халатність; 



в) неуважність; 

г) афект. 

26. Підставою для класифікації злочинів є: 

а) ступінь тяжкості злочину; 

б) тяжкість скоєного злочину; 

в) характер та розмір шкоди; 

г) склад злочину. 

27. Вкажіть види об’єктів злочину: 

а) загальний, родовий, безпосередній; 

б) простий, додатковий, складний; 

в) простий та складний; 

г) основний та додатковий. 

28. Необхідна оборона є обставиною, яка: 

а) виключає злочинність діяння; 

б) не виключає злочинності діяння; 

в) є обставиною, яка пом’якшує чи обтяжує покарання; 

г) усі відповіді невірні. 

29. Елементом складу злочину є: 

а) потерпілий; 

б) предмет злочину; 

в) об’єкт злочину; 

г) умисел. 

30. Обставиною, що виключає злочинність діяння є: 

а) крайня необхідність; 

б) вагітність; 

в) примирення з потерпілим; 

г) немає правильної відповіді. 

31. Згідно з КК України прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний 

характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні 

наслідки і: 

а) бажала їх настання; 

б) свідомо припускала їх настання; 

в) легковажно розраховувала на їх відвернення; 

г) усі відповіді невірні. 

32. Тяжким є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк: 

а) до п’яти років; 

б) понад десять років; 

в) не більше десяти років; 

г) від п’яти до десяти років. 

33. Помилування здійснюється: 

а) Президентом України; 

б) Верховною Радою України; 

в) Міністерством юстиції; 

г) суддею 

34. Рецидивом злочинів визнається: 

а) вчинення нового умисного чи необережного злочину особою, яка має судимість за умисний 

злочин; 

б) вчинення нового умисного чи необережного злочину особою, яка має судимість за умисний 

чи необережний злочин; 

в) вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний злочин; 

г) вчинення нового необережного злочину особою, яка має судимість за необережний злочин 

35. Примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані судом до осіб: 



а) які вчинили злочини у стані сп’яніння; 

б) які вчинили у стані неосудності суспільно небезпечні діяння; 

в) які вчинили злочини у стані фізичної хвороби; 

г) які вчинили злочини у віці старше 65 років. 

36. Обставиною, що виключає злочинність діяння є: 

а) крайня необхідність; 

б) вагітність; 

в) примирення з потерпілим; 

г) стан афекту. 

37. Кількість осіб, що складають злочинну організацію: 

а) дві і більше; 

б) три і більше; 

в) п’ять і більше; 

г) десять і більше. 

38. Неповнолітньому, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості, покарання у виді 

позбавлення волі: 

а) призначається на строк до одного року; 

б) не призначається; 

в) призначається на строк до двох років; 

г) призначається на строк до п’яти років. 

39. Предметом шпигунства є: 

а) відомості, що становлять комерційну таємницю; 

б) відомості, що становлять державну таємницю; 

в) відомості, що містять міждержавні секрети, але при цьому не становлять державної таємниці 

України; 

г) всі відповіді вірні. 

40. До кого не можуть бути призначені громадські роботи за КК? 

а) до інвалідів першої або другої групи; 

б) до адвокатів; 

в) до військовозобов’язаних поза навчальними та іншими зборами; 

г) до неповнолітніх. 

 

Цивільне право 

41. Юридичні особи поділяються на : 

а)юридичні особи приватного права; 

б)юридичні особи публічного права; 

в)юридичні особи колективного права; 

г) юридичні особи приватного права та юридичних осіб публічного права. 

42. Управління діяльністю командитного товариства здійснюється: 

а) повними учасниками; 

б) вкладниками; 

в) учасниками і вкладниками спільно; 

г) усі відповіді вірні. 

43. До підприємницьких товариств відноситься: 

а) повне товариство; 

б) політична партія; 

в) приватне підприємство; 

г) споживчий кооператив. 

 

44. Місцем знаходження юридичної особи може бути: 

а) фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу; 

б) місце її державної реєстрації 



в) місце проживання її засновника; 

г) всі відповіді невірні. 

45. Опікуном не може бути фізична особа: 

а) яка не є родичем особи, яка потребує опіки; 

б) поведінка та інтереси якої суперечать інтересам фізичної особи, яка потребує опіки;  

в) яка на момент призначення опіки перебуває на військовій службі; 

г) яка на момент призначення опіки перебуває на державній службі. 

46. При ліквідації юридичної особи в першу чергу задовольняються вимоги: 

а) щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом; 

б) щодо сплати податків і зборів; 

в) вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами; 

г) вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів). 

47. Акціонерне товариство це: 

а) засноване кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір 

яких встановлюється статутом; 

б) товариство, статутний капітал якого поділений на визначену кількість акцій однакової 

номінальної вартості; 

в) добровільне об’єднання громадян на засадах членства для спільної виробничої або іншої 

господарської діяльності; 

г) договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних 

інтересів підприємств, що об'єдналися. 

48. Договір набирає чинності з моменту : 

а) його підписання; 

б) досягнення згоди; 

в) прийняття пропозиції; 

г) його укладення. 

49. Піклування припиняється з таких підстав: 

а) за ініціативою органів опіки та піклування; 

б) у разі досягнення підопічним 14 років; 

в) реєстрація шлюбу неповнолітньої особи; 

г) у разі передачі малолітньої особи батькам (усиновлювачам) 

50. Не є об’єктами авторського права: 

а) комп’ютерні програми; 

б) лекції; 

в) грошові знаки; 

г) твори народної творчості (фольклор). 

51. Цивільним законодавством регулюються: 

а) майнові відносини, засновані на юридичній рівності учасників;  

б) майнові відносини, засновані на адміністративному підпорядкуванні; 

в) податкові відносини; 

г) майнові і трудові відносини. 

52. Чи можуть положення Цивільного кодексу України застосовуватись до врегулювання 

відносин, які виникають у сфері охорони довкілля? 

а) можуть в будь-якому випадку; 

б) не можуть взагалі; 

в) можуть, якщо відносини, які виникають у сфері охорони довкілля не врегульовані іншими 

актами законодавства; 

г) усі відповіді невірні. 

 

53. Неповна дієздатність у осіб у віці: 

а) від 15 до 18 років; 

б) від 17 до 20 років; 



в) від 14 до 18 років; 

г) до 14 років. 

54. Цивільна правоздатність це здатність: 

а) мати цивільні права; 

б) мати цивільні права і нести юридичну відповідальність; 

в) мати цивільні права і обов’язки; 

г) мати цивільні права, самостійно здійснювати їх та нести відповідальність. 

55. Зобов’язанням є: 

а) правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої 

сторони (кредитора) певну дію або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від 

боржника виконання його обов'язку; 

б) правовідношення, в якому кредитор має право вимагати від боржника виконання його 

обов'язку; 

в) правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана безоплатно вчинити на 

користь другої сторонни (кредитора) певну дію або утриматися від певної дії, а кредитор має 

право прийняти від боржника виконання його обов'язку; 

г) правовідношення, в якому кожна із сторін зобов'язана вчинити на користь другої сторони 

певну дію або утриматися від певної дії. 

56. Юридична особа публічного права створюється: 

а) на підставі установчих документів; 

б) розпорядчим актом Президента України;  

в) на підставі вмотивованого рішення засновника (засновників); 

г) на підставі міжнародно-правового договору. 

57. Попередній договір укладається у формі : 

а) встановленій для основного договору; 

б) усній; 

в) завжди письмовій; 

г) нотаріально посвідченій. 

58. Позовна давність тривалістю в 1 рік застосовується до вимог: 

а) про стягнення збитків; 

б) про стягнення неустойки; 

в) про застосування наслідків нікчемного правочину; 

г) про визнання договору недійсним. 

59. Підставою припинення права власності є: 

а) вилучення майна; 

б) застава майна; 

в) передача майна в оренду; 

г) знищення майна.  

60. Загальний строк позовної давності встановлюється: 

а) в 3 роки; 

б) в 5 років; 

в) в 1 рік; 

г) в 6 місяців. 

 

Фінансове та Банківське право 

61. Предметом дослідження фінансового права є: 

а) публічні фінанси держави та місцевих громад; 

б) публічні фінанси держави та суспільного призначення; 

в) приватні фінанси громадян та обігові кошти юридичних осіб; 

г) власні ресурси фінансових посередників. 

62. Основні методи фінансової діяльності держави: 

а) метод владних приписів; 



б) методи формування, розподілу і використання фондів коштів; 

в) методи розподілу грошових коштів між бюджетами різних рівнів; 

г) методи автономних рішень суб’єктів фінансових відносин. 

63. Зобов'язуючі фінансово-правові норми:  

а) вимагають від учасників фінансових відносин здійснювати відповідні дії і встановлюють їх 

права та обов’язки у сфері цих відносин; 

б) містять заборону на здійснення певних дій, встановлюють обов’язок учасників фінансових 

відносин утриматись від них; 

в) встановлюють права учасників фінансових відносин на здійснення певних самостійних дій у 

передбачених межах.  

г) вірна відповідь відсутня.  

64. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної 

політики, спільно з іншими центральними органами виконавчої влади розробляє відповідно 

до визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про 

внутрішнє і зовнішнє становище України пріоритетів бюджетної політики проект 

Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період та подає його 

на розгляд до Кабінету Міністрів України: 

а) до 15 березня року, що передує плановому; 

б) до 20 березня року, що передує плановому; 

в) до 1 квітня року, що передує плановому; 

г) до 1 вересня року, що передує плановому. 

65. Національний банк України подає Президенту України, Верховній Раді України та 

Кабінету Міністрів України прогнозні монетарні показники на наступний рік: 

а) до 15 березня року, що передує плановому; 

б) до 20 березня року, що передує плановому; 

в) до 1 квітня року, що передує плановому; 

г) до 1 вересня року, що передує плановому. 

66. Національний банк України подає Президенту України, Верховній Раді України та 

Кабінету Міністрів України інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку 

до розподілу поточного року, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету: 

а) до 15 березня року, що передує плановому; 

б) до 20 березня року, що передує плановому; 

в) до 1 квітня року, що передує плановому; 

г) до 1 вересня року, що передує плановому. 

67. Національний банк України подає Президенту України, Верховній Раді України та 

Кабінету Міністрів України інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку 

до розподілу наступного року, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету: 

а) до 15 березня року, що передує плановому; 

б) до 20 березня року, що передує плановому; 

в) до 1 квітня року, що передує плановому; 

г) до 1 вересня року, що передує плановому. 

68. Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період 

розглядає та схвалює: 

а) Верховна Рада України; 

б) Кабінет Міністрів України; 

в) Міністерство фінансів України; 

в) Рахункова палата України. 

69. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, забезпечує казначейське обслуговування 

бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у: 

а) Державній казначейській службі України; 

б) Державному казначействі України; 



в) Національному банку України; 

г) Обраній державній банківській установі. 

70. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, закриває всі рахунки, відкриті у 

поточному бюджетному періоді для виконання бюджету: 

а) не пізніше 1 грудня поточного бюджетного періоду або останнього дня іншого бюджетного 

періоду; 

б) не пізніше 30 грудня поточного бюджетного періоду або останнього дня іншого бюджетного 

періоду; 

в) не пізніше 31 грудня поточного бюджетного періоду;  

г) не пізніше 31 грудня поточного бюджетного періоду або останнього дня іншого бюджетного 

періоду; 

71. Основним завданням Національного банку України є: 

а) дотримання стабільності банківської системи; 

б) захист інтересів вкладників; 

в) підтримання стабільності національної валюти;  

г) емісія державних цінних паперів. 

72. Національний банк України приймає рішення про погодження статуту або про відмову 

в погодженні статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність 

протягом: 
а) двохмісячного строку; 

б) трьохмісячного строку; 

в) шестимісячного строку; 

г) вірна відповідь відсутня. 

73. Державний банк – це банк, статутний капітал якого належить державі у розмірі: 

а) не менше 10%; 

б) не менше 50%; 

в) 100%; 

г) правильна відповідь відсутня. 

74. Статут державного банку затверджується: 

а) Національним банком України; 

б) Кабінетом Міністрів України; 

в) Правлінням державного банку; 

г) вірні відповіді «а» і «в». 

75. Скільки членів наглядової ради державного банку Президент України призначає шляхом 

прийняття відповідного Указу?: 

а) 2; 

б) 5; 

в) 10; 

г) вірна відповідь відсутня. 

76. Правління Національного банку складається з: 

а) 10 осіб; 

б) 11 осіб; 

в) 14 осіб; 

г) 15 осіб. 

 

 

77. Правління Національного банку очолює: 

а) Голова Національного банку; 

б) заступник Голови Національного банку; 

в) керівники структурних підрозділів Національного банку, що забезпечують виконання 

Національним банком основної функції; 



г) вірні відповіді «а» і «б». 

78. Відокремлений структурний підрозділ банку, що не має статусу юридичної особи і 

здійснює банківську діяльність від імені банку – це: 

а) філія; 

б) представництво; 

в) дочірній банк; 

г) вірна відповідь відсутня. 

79. Яка із зазначених функцій не є функцією власного капіталу банку? 
а) поглинання ризиків; 

б) основний фінансовий ресурс протягом усього періоду діяльності банку.  

в) дешевий фінансовий ресурс; 

г) база для розрахунку економічних нормативів. 

80. За порушення вимог нормативно-правового акта Національного банку України – Правил 

організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, 

затверджених постановою Правління НБУ від 19.03.2003р. №124, на яку посадову особу 

банку може бути покладено відповідальність за дане правопорушення?: 

а) на Голову Правління банку; 

б) на заступника Голови Правління банку; 

в) Головного бухгалтера банку або його заступника; 

г) вірні відповіді «а» і «б». 

 

Трудове право 

81. Колективний договір укладається: 

а) на будь-якому підприємстві, в установі, організації;  

б) тільки на державних підприємствах; 

в) на підприємствах, з кількістю працюючих не  

менше 50 осіб. 

82. Предметом трудового права України є:  

а) відносини з нарахування і виплати дивідендів акціонерам; 

б) відносини навчання з відривом від виробництва; 

в) відносини працевлаштування; 

г) відносини оренди приміщень для розміщення цехів і відділів підприємства.  

83. Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати: 

а) 1 місяць;  

б) 2 місяці; 

в) 3 місяці; 

г) 6 місяців. 

84. Провідними вченими у сфері науки трудового права України є:  

а) О.І.Процевський;  

б) Ю.С.Шемшученко;  

в) О.Л.Копиленко;  

г) Я.М.Шевченко.  

85. Дисциплінарне стягнення застосовується:  

а) профспілковими органами;  

б) роботодавцем;  

в) Радою трудового колективу;  

г) Міністерством соціальної політики.  

86. Тривалість обідньої перерви, згідно законодавства України, що надається працівникам 

для відпочинку і харчування, не повинна перевищувати: 

а) 1 годину; 

б) 2 години;  

в) 3 години; 



г) 30 хвилин. 

87. Локальними актами, що регулюють трудові відносини, є:  

а) Генеральна угода;  

б) Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників;  

в) Постанова Кабінету Міністрів України;  

г) Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

88. До нічних та надурочних робіт забороняється залучати таких осіб: 

а) молодших 21 року; 

б) старших сімнадцяти років; 

в) молодших вісімнадцяти років; 

г) жінок.  

89. Як називається тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками 

підприємства, установи, організації (структурного підрозділу) з метою вирішення 

колективного трудового спору (конфлікту)?  

а) бойкот;  

б) локаут;  

в) страйк;  

г) дисциплінарний проступок.  

90. Надурочні роботи компенсуються: 

а) наданням щорічної додаткової відпустки; 

б) наданням відгулу; 

в) підвищеною оплатою; 

г) наданням премії. 

91. Трудовим законодавством України передбачено такі види робочого тижня:  

а) шестиденний і п’ятиденний;  

б) скорочений і неповний; 

в) нормований і ненормований;  

г) нормальний і неповний.  

92. Сфера застосування контракту як особливої форми трудового договору визначається: 

а) сторонами контракту; 

б) постановами Кабінету Міністрів України; 

в) колективним договором; 

г) виключно законами України. 

93. Громадський контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють:  

а) Генеральний прокурор України;  

б) профспілки або їх об’єднання;  

в) Міністерство соціальної політики;  

г) Органи внутрішніх справ України. 

94. Рішення комісії по трудових спорах підлягає виконанню роботодавцем: 

а) у триденний строк;  

б) у десятиденний строк ; 

в) у місячний строк;  

г) у шестиденний строк.  

95. Обов’язковими умовами, без яких трудовий договір не може бути укладено є умови про:  

а) час початку працівником роботи;  

б) нерозголошення конфіденційної інформації;  

в) неповний робочий час;  

г) випробування. 

96. Як називається вид юридичної відповідальності, що передбачений нормами трудового 

права: 

а) майнова відповідальність працівників; 

б) кримінальна відповідальність; 



в) адміністративна відповідальність неповнолітніх; 

г) матеріальна відповідальність. 

97. Яким чином компенсується виконання працівником роботи у вихідний день: 

а) наданням іншого дня відпочинку; 

б) оплачується як звичайний робочий день; 

в) компенсується у грошовій формі; 

г) компенсується у грошовій формі у подвійному розмірі або надається інший день відпочинку.  

98. Органи, які розглядають індивідуальні трудові спори:  

а) примирна комісія;  

б) трудовий арбітраж;  

в) комісія із трудових спорів;  

г) роботодавець.  

99. Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється:  

а) працівником; 

б) роботодавцем;  

в) Верховною Радою України; 

г) Міністерством соціальної політики.  

100. Розслідуванню підлягають нещасні випадки, які сталися: 

а) під час використання працівником в особистих цілях транспортних засобів підприємства без 

дозволу роботодавця; 

б) унаслідок отруєння алкоголем; 

в) під час проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі підприємства за 

розпорядженням роботодавця: 

г) під час проїзду на роботу чи з роботи на особистому транспортному засобі. 

 

 

 

 


