
Львівський національний університет імені Івана Франка 
Правознавство Фахові випробування. Бакалаври 
Варіант 1 Абітурієнт___________________________  

Вказівки: Запишіть номери правильних відповідей у порядку зростання або впишіть 
пропущене число. 

  
Завдання № 1. Позначте відповіді, у яких правильно названо функції політичних партій:  
    1)  економічна;     2)  культурна;    3)  програмна.     4)  кадрова.  
 
Завдання № 2. Назвіть вид проступків, які завдають шкоду підприємству, установі, 
організації чи роботодавцю-фізичній особі в процесі виконання працівником своїх 
трудових обов'язків (напр., поломка інструмента в результаті неправильного його 
застосування всупереч вимогам інструкції з експлуатації):  
    1)  матеріальні;     2)  дисциплінарні;     3)  господарські;     4)  адміністративні; 
 
Завдання № 3. Яку форму правління характеризує така ознака: уряд відповідальний і 
перед президентом, і перед парламентом:  
    1)  президентсько-парламентська республіка.    2)  парламентська республіка;     3)  
парламентська монархія;     4)  президентська республіка;  
 
Завдання № 4. Позначте відповіді, у яких правильно вказані основні правозастосовчі дії, 
які здійснюються на стадії встановлення фактичних обставин справи:  
    1)  підготовка проекту нормативно-правового акту;     2)  збір та процесуальне 
закріплення юридично значимих фактів.     3)  оголошення нормативно-правового акту;    
4)  дослідження та доказування достатності та достовірності фактів.  
 
Завдання № 5. На основі чого формується тарифна сітка (схема посадових окладів)?  
    1) мінімальної заробітної плати     2) тарифної ставки робітника І розряду     3) вартісної 
величини мінімального споживчого бюджету     4) вартісної величини межі 
малозабезпеченості     5) міжкваліфікаційних співвідношень розмірів тарифних ставок     
6) середньої заробітної плати 
 
Завдання № 6. Тривалість робочого часу для працівників, зайнятих на роботах з 
шкідливими умовами праці, має становити не більше  ________  год. на тиждень. 
 
Завдання № 7. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця здійснюється без 
попередньої згоди з виборним органом первинної профспілкової організації у випадках:  
    1) лiквiдацiї підприємства, установи, органiзацiї     2) вчинення працівником, який 
виконує виховні функції, аморального проступку.     3) поновлення на роботі працівника, 
який раніше виконував цю роботу     4) виявлення невідповідності працівника займаній 
посаді внаслідок недостатньої кваліфікації    5) прогулу без поважних причин     
6) скорочення чисельності або штату працівників  
 
Завдання № 8. Неповним робочим часом вважається:  
    1) поділ робочого дня на частини з тим, щоб загальна тривалість не перевищувала 
встановленої максимальної тривалості робочого дня     2) скорочення тривалості робочого 
дня без скорочення кількості робочих днів у тижні     3) час, протягом якого працівник 
виконує роботу за суміщенням     4) залучення працівників до чергування у нічний час     
5) праця почергово у ранкову та вечірню зміну протягом тижня     6) скорочення тривалості 
робочого дня та кількості робочих днів протягом тижня 
 
Завдання № 9. Чи підлягає кримінальній відповідальності особа, яка вчинила 
передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння під впливом фізичного 
примусу?  
    1)  Не підлягає, якщо особа діяла в стані крайньої необхідності.     2)  Не підлягає, якщо 
фізичний примус повністю виключає вольовий характер особи, яка діяла під впливом 
насильства.     3)  Не підлягає лише при вчиненні необережного злочину.     4)  Не 



підлягає, якщо особа діяла в стані необхідної оборони.     5)  Не підлягає.     6)  Це питання 
в кожному конкретному випадку вирішується судом.     7)  Підлягає лише при вчиненні 
умисного злочину.     8)  Підлягає тільки в конкретних випадках, що зазначені в Особливій 
частині КК України.     9)  Жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 
 
Завдання № 10. Умовами не притягнення до кримінальної відповідальності при 
добровільній відмові від вчинення злочину є:  
    1)  вплив інших осіб на волю винного;     2)  не доведення розпочатого злочину до кінця; 
    3)  добровільність відмови, яка ґрунтується на власній волі особи;     4)  відмова 
завершити розпочатий злочин;     5)  явка з повинною;     6)  перешкода довести 
розпочатий злочин, яка пов'язана з стихійними силами;     7)  остаточне припинення 
готування до злочину або замаху на злочин;     8)  щире каяття особи.    9)  усвідомлення 
винною особою можливості доведення злочину до кінця;  
 
Завдання № 11. В якій відповіді (відповідях) названі обставини, які пом’якшують 
покарання, що передбачені в ст. 66 Кримінального Кодексу?  
    1)  вчинення злочину жінкою, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною.     2)  
вчинення злочину особою, яка активно займається громадською діяльністю.     3)  
добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди.     4)  
вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин.    5)  
вчинення злочину обмежено осудною особою.     6)  вчинення злочину внаслідок помилки. 
    7)  вчинення злочину особою похилого віку.     8)  вчинення злочину особою, яка не 
усвідомлювала протиправний характер свого діяння.  
 
Завдання № 12. Вкажіть види звільнення особи від кримінальної відповідальності, 
передбачені в Загальній частині КК України:  
    1)  жодна з наведених вище відповідей не є правильною.    2)  звільнення особи від 
кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки;     3)  звільнення особи від 
кримінальної відповідальності у зв’язку з добровільною відмовою від доведення злочину 
до кінця;     4)  звільнення особи від кримінальної відповідальності за поданням 
Генерального прокурора України і міністра юстиції України;     5)  звільнення особи від 
кримінальної відповідальності у зв’язку з похилим віком;     6)  звільнення особи від 
кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим;     7)  
звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям;     8)  
звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням строків 
давності;  
 
Завдання № 13. Виберіть правильні законодавчі положення, що стосуються юридичних 
осіб, як суб’єктів цивільних правовідносин:  
    1) Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований 
поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної 
особи.     2) Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що 
розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.     
3) Юридична особа самостійно не відповідає за своїми зобов'язаннями.    4) Філією є 
відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням 
та здійснює всі або частину її функцій.     5) Філії та представництва є юридичними 
особами.     6) Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза 
її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.     
7) Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі 
статуту.  
 
Завдання № 14. У письмовій формі належить вчиняти:  
    1) правочини між юридичними особами;     2) правочини фізичних осіб між собою на 
суму, що перевищує у двадцять і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму 
доходів громадян, крім правочинів, передбачених ч.1 ст.206 ЦК України;     3) правочини 
передбачені ч.1 ст. 206 ЦК України;     4) договір дарування майнових прав;     5) договори 
дарування;     6) правочини, щодо яких законом встановлена письмова форма.    



7) правочини між фізичною та юридичною особою, крім правочинів, передбачених 
частиною першою ст. 206 ЦК України;  
 
Завдання № 15. Представник може передати свої повноваження, якщо:  
    1) право передоручення передбачено лише договором;     2) передоручення викликано 
обставинами, що об’єктивно склалися і представник бажає представляти інтереси особи; 
    3) представник зобов’язаний завжди вчиняти правочин самостійно;    4) право 
передоручення передбачено договором;     5) право передоручення передбачено законом; 
    6) право передоручення передбачено лише законом;     7) правочин вчиняється 
представником особисто;  
 
Завдання № 16. Опікун є законним представником:  
    1) фізичної особи з неповною цивільною дієздатністю.    2) неповнолітньої особи;     
3) фізичної особи, визнаної недієздатною;     4) фізичної особи з частковою цивільною 
дієздатністю;     5) фізичної особи;     6) малолітньої особи;     7) обмежено дієздатної;  
 
Завдання № 17. Згідно із ст.71 ЦК України опікун не має права без дозволу органу опіки 
та піклування:  
    1) самостійно здійснювати витрати, необхідні для задоволення потреб підопічного за 
рахунок пенсії, аліментів та доходів від майна підопічного;     2) укладати договори щодо 
майна підопічного.     3) укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та 
(або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового 
будинку, квартири;     4) видавати письмові зобов'язання від імені підопічного;     
5) відмовитися від майнових прав підопічного;     6) здійснювати управління майном 
підопічного;     7) укладати договори щодо цінного майна підопічного. 
 
Завдання № 18. У межах контрольної функції комітети Верховної Ради України 
здійснюють такі повноваження:  
    1)  Підготовляють та подають на розгляд Верховної Ради України запити до Президента 
України від комітету     2)  Беруть участь за дорученням Верховної Ради України у 
проведенні „Дня уряду”     3)  Підготовляють питання на розгляд Верховної Ради 
відповідно до предметів відання.    4)  Підготовляють письмові звіти про підсумки своєї 
діяльності.     5)  Беруть участь в організації та підготовці парламентських слухань  
 
Завдання № 19. За яких умов виїзд з України іноземцю не дозволяється:  
    1)  Якщо він не виконав аліментних зобов’язань.     2)  Якщо його виїзд суперечить 
інтересам забезпечення безпеки України     3)  Якщо щодо нього ведеться дізнання чи 
попереднє слідство    4)  Якщо його засуджено за вчинення злочину – до відбування 
покарання чи звільнення від покарання     5)  Якщо він не припинив трудового договору.  
 
Завдання № 20. Який громадянин не має права голосу:  
    1)  Той, що визнаний судом обмежено дієздатним.     2)  Той, що визнаний судом 
недієздатним     3)  Військовослужбовці строкової служби.    4)  Той, що постійно проживає 
за кордоном.     5)  Той, що знаходиться на лікуванні у психіатричній лікарні.  
 
Завдання № 21. Суб’єкт, який подає законопроект про внесення змін до Конституції 
України (крім розділів І, ІІІ, ХІІІ):  
    1)  Президент України     2)  Не менш як 300 народних депутатів.     3)  Верховна Рада 
України.     4)  Комітети Верховної Ради України.     5)  Не менше як 226 народних 
депутатів. 
 
Завдання № 22. Назвіть розділ Конституції України, що містить основні принципи 
конституційного ладу України:  
    1)  Загальні засади конституційного ладу України.    2)  Основні засади.     3)  Основи 
конституційного ладу України.     4)  Загальні засади     5)  Основні засади конституційного 
ладу.  
 



Завдання № 23. До основних завдань Кабінету Міністрів України належать:  
    1)  визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики     2)  організація і забезпечення 
провадження зовнішньоекономічної діяльності     3)  затвердження загальнодержавних 
програм економічного, науково-технічного, соціального, національно- культурного 
розвитку, охорони довкілля     4)  здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави 
    5)  здійснення управління об’єктами державної власності     6)  вжиття заходів щодо 
забезпечення прав і свобод людини та громадянина     7)  забезпечення державної 
незалежності, національної безпеки і правонаступництва держави 
 
Завдання № 24. У справі про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) 
виносить одну з таких постанов:  
    1)  про порушення кримінальної справи;     2)  про закриття справи;     3)  про 
застосування заходів впливу, передбачених статтею 241 КпАП;     4)  про передачу справи 
на розгляд товариського суду;     5)  про накладення адміністративного стягнення;     6)  
про зупинення розгляду справи;     7)  про порушення дисциплінарної справи. 
 
Завдання № 25. Державний службовець має право:  
    1)  перебувати на службі у безпосередньому підпорядкуванні близькому родичеві;     2)  
на отримання службового житла.    3)  брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах 
своїх повноважень рішень;     4)  на просування по службі;     5)  займатися 
підприємницькою діяльністю;     6)  вимагати присвоєння вищого рангу;     7)  Брати участь 
у страйках;  
 
 
 Примітка: правильні відповіді на усі завдання оцінюються у 2 бали. 
  
 
 
Екзаменатор _________________________________________________________ 


