


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; 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0165-06


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. 

 

 

 

  



 


