
Львівський національний університет імені Івана Франка 
Правознавство Фахові випробування. Магістри, спеціалісти 

Варіант 1 Абітурієнт _______ 
Вказівки: Запишіть номери правильних відповідей у порядку зростання або впишіть 
пропущене число. 
  
Завдання № 1. Визначте момент набрання чинності нормативним указом Президента 
України, в якому зазначено, що він набирає чинності 23.01.2007:  
    1)  01.02.2007;     2)  22.01.2007;     3)  02.02.2007;    4)  23.01.2007.  
 
Завдання № 2. Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки кодифікації:  
    1)  здійснюється контрольно-наглядовим органом;     2)  охоплює галузеві відносини.     3)  
здійснюється судовим органом;     4)  спрямована на переопрацювання нормативно-правових 
приписів. 
 
Завдання №3. В яких випадках, як виняток, дозволяється часткова виплата заробітної плати 
натурою?  
    1) лише тими товарами, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України     2) за 
цінами не вищими собівартості товарів    3) лише для працівників, які працюють за 
сумісництвом     4) коли така виплата є еквівалентною за вартістю середній заробітній платі 
    5) якщо така виплата є бажаною для працівників     6) коли інша частина заробітної плати 
виплачуватиметься борговими зобов’язаннями  
 
Завдання № 4. Якщо працівник відмовляється від укладення контракту, при умові, що 
законом передбачено його укладення з відповідною категорією працівників, то трудовий 
договір з таким працівником може бути припинений з підстав (**).  
    1) відмови від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці     
2) одноразового грубого порушення трудових обов’язків     3) відмова від укладення 
контракту     4) у зв’язку із порушенням правил прийому на роботу    5) змін в організації 
виробництва і праці, у тому числі скорочення чисельності або штату працівників     
6) виявлення невідповідності працівника займаній посаді, внаслідок недостатньої 
кваліфікації  
 
Завдання №5. До факультативних умов трудового договору належать умови про:  
    1) додаткову оплачувану відпустку;     2) роботу за відповідною спеціальністю та 
кваліфікацією;     3) режим роботи працівника.    4) час початку працівником роботи;     
5) місце роботи працівника;     6) посаду працівника;  
 
Завдання № 6. В якій відповіді (відповідях) правильно названо види сукупності злочинів?  
    1)  привілейована сукупність;     2)  реальна сукупність;     3)  ідеальна сукупність;     4)  
усічена сукупність;     5)  абстрактна сукупність;    6)  проста сукупність;     7)  загальна 
сукупність;     8)  складна сукупність;     9)  спеціальна сукупність;  
 
Завдання №7. Вкажіть у яких відповідях названі види співучасників злочину?  
    1)  учасник групи, що вчинила злочин;     2)  керівник злочину;     3)  ініціатор злочину;     4)  
виконавець (співвиконавець).    5)  організатор;     6)  підбурювач;     7)  член злочинного 
угрупування;     8)  член озброєної банди, що вчиняє напад;     9)  підмовник до вчинення 
злочину;  
 
Завдання № 8. Як слід кваліфікувати порушення особою правил безпеки дорожнього руху чи 
експлуатації транспорту, правил водіння або експлуатації машини і наступне залишення 
потерпілого від такого злочину без допомоги?  
    1) за сукупністю злочинів як “Залишення в небезпеці” і за відповідною частиною 
“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які 
керують транспортними засобами”;     2) як “Порушення правил безпеки дорожнього руху або 
експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами” з урахуванням тих 
наслідків, які настали;     3) як “Залишення в небезпеці”;     4) за сукупністю злочинів як 
“Залишення в небезпеці” і за відповідною частиною ст. 115 КК України - “Умисне вбивство”.    



5) як “Умисне вбивство”;  
 
Завдання № 9. Ставленням винного до наслідку у вигляді смерті людини у складі „Умисних 
тяжких тілесних ушкодженнях, що спричинили смерть потерпілого” може бути:  
    1) ставлення до наслідку у вигляді смерті у цьому складі злочину – лише прямий умисел; 
    2) ставлення до наслідку у вигляді смерті у цьому складі злочину – лише злочинна 
самовпевненість.    3) лише умисним;     4) лише необережним;     5) як умисним так і 
необережним;  
 
Завдання № 10. У якій відповіді вказані правильні відповіді, що стосуються злочинів проти 
безпеки виробництва:  
    1) всі злочини проти безпеки виробництва є злочинами з формальним складом;     
2) ставлення винного до наслідків у злочинах проти безпеки виробництва може бути як 
усминим так і необережним;     3) жодна з наведених відповідей не є правильною.    4) суб’єкт 
всіх злочинів проти безпеки виробництва загальний;     5) потерпілим від усіх злочинів проти 
безпеки виробництва є особа, яка пов’язана із виробництвом так і особа, яка з ним не 
пов’язана;  
 
Завдання № 11. В яких відповідях вірно зазначені положення Цивільного кодексу України, 
які визначають речові права на чуже майно?  
    1) право володіння;     2) право користування (сервітут);     3) право найму;     4) право 
власності;     5) право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 
(емфітевзис);     6) право використання;     7) право управління. 
 
Завдання № 12. Первинна лікувально-профілактична допомога включає:  
    1) лікування основних найпоширеніших захворювань, травм та отруєнь; профілактичні 
заходи;    2) консультацію лікаря;     3) спеціалізоване діагностування;     4) просту 
діагностику;     5) просту перевірку анатомічних даних;     6) консультування медперсоналу;     
7) пересадку органів чи анатомічних матеріалів;  
 
Завдання № 13. Зміна тривалості позовної давності:  
    1) позовна давність, встановлена законом може бути скорочена за домовленістю сторін;    
2) позовна давність, встановлена законом не може бути скорочена за домовленістю сторін; 
    3) не допускається;     4) договір про збільшення позовної давності укладається у будь якій 
формі не забороненій законом;     5) договір про збільшення позовної давності укладається у 
письмовій формі;     6) може бути встановлена лише в рішенні суду;     7) може бути 
збільшена за домовленістю сторін;  
 
Завдання № 14. Якщо комісіонер купив майно за вищою ціною, ніж була погоджена, комітент 
має право :  
    1) подати до комісіонера позов про перевід на нього прав та обов’язків покупця за 
договором купівлі-продажу     2) прийняти майно, куплене за вищою ціною     3) подати до 
комісіонера позов про повернення такого майна його попередньому власнику     4) зменшити 
комісійну плату     5) не прийняти майно, куплене за вищою ціною     6) прийняти майно, 
куплене за вищою ціною, і вимагати від комісіонера виплати продавцеві різниці в ціні    7) не 
прийняти майно, куплене за вищою ціною, заявивши про це комісіонерові в розумний строк 
після отримання від нього повідомлення про цю купівлю  
 
Завдання № 15. З урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може 
зобов’язати особу, яка завдала шкоди майну  
    1) подарувати власне майно потерпілому     2) повернути безпідставно набуте майно в 
натурі    3) сплатити неустойку     4) вибачитися     5) відшкодовувати її в натурі     
6) відшкодувати завдані збитки в повному обсязі     7) вчинити заповіт на користь 
потерпілого  
 
Завдання № 16. Вкажіть, у яких відповідях правильно виписані вимоги (характеристики) 
щодо подвійного складського свідоцтва :  
    1) таке свідоцтво може бути видане лише професійним зберігачем, який отримав ліцензію 
на здійснення діяльності зі зберігання товарів на складах загального користування    2) таке 



свідоцтво складається зі складського свідоцтва та заставного свідоцтва (варанта)     3) таке 
свідоцтво може бути видане лише сертифікованим складом, який отримав сертифікат про 
відповідність надання послуг зі зберігання     4) таке свідоцтво може бути видане будь-яким 
товарним складом     5) таке свідоцтво складається з двох частин – складського свідоцтва та 
заставного свідоцтва (індосаменту)     6) таке свідоцтво виписується на пред’явника     7) таке 
свідоцтво є іменним  
 
Завдання № 17. Договірний представник у цивільному судочинстві має право:  
    1)  незалежно від змісту виданої йому довіреності, передоручати ведення справи іншому 
договірному представнику     2)  укладати мирову угоду, якщо у виданій йому довіреності 
немає застереженого обмеження щодо вчинення цієї процесуальної дії     3)  вимагати 
виконання судового рішення в частині, що стосується сторони, яку він представляє, якщо у 
виданій йому довіреності немає застереженого обмеження щодо вчинення цієї 
процесуальної дії     4)  від свого імені укладати мирову угоду, якщо у виданій йому 
довіреності немає застереженого обмеження щодо вчинення цієї процесуальної дії    5)  
подавати письмові зауваження на журнал судового засідання з приводу його неповноти     6)  
відмовитися від позову, якщо на вчинення цієї процесуальної дії є згода позивача, викладена 
у письмовій формі та посвідчена нотаріально     7)  самостійно визначати зміст та обсяг своїх 
повноважень у суді  
 
Завдання №18. Справа має бути призначена до розгляду не пізніше  ________  днів після 
закінчення дій підготовки до судового розгляду. 
 
Завдання № 19. Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України „Про державне мито” 
Генеральна прокуратура України та її органи звільняються від сплати державного мита:  
    1)  у разі участі її у справі як відповідача     2)  у разі участі у справі прокуратури як свідка 
    3)  у разі вступу її як третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, у 
цивільну справу     4)  у разі участі у справі прокуратури як експерта    5)  у разі пред’явлення 
позову прокуратурою від свого імені як юридичної особи     6)  у справах за позовами в 
інтересах громадян     7)  у справах за позовами в інтересах держави (державних 
підприємств, установ, організацій)  
 
Завдання № 20 У яких з наведених варіантів правильно вказано документ, що дозволяє 
слідчому приступити до проведення процесуальні дії у кримінальній справі:  
    1)  постанова про направлення справи за підслідністю;     2)  доручення органу дізнання;     
3)  постанова про порушення кримінальної справи і прийняття її до провадження;     4)  
постанова про провадження досудового слідства у справі.    5)  запит захисника 
обвинуваченого;     6)  наказ прокурора про призначення слідчого;     7)  постанова про 
прийняття справи до свого провадження;  
 
Завдання № 21. У яких відповідях неправильно вказані питання, які вирішуються судом у 
процесі фактичного виконання вироку?  
    1)  про заміну виправних робіт штрафом.    2)  про повернення конфіскованого майна;     3)  
про дострокове зняття судимості;     4)  про усунення сумнівів і протиріч у вироку;     5)  про 
заміну штрафу покаранням у виді громадських робіт;     6)  про включення часу відбування 
виправних робіт до загального трудового стажу;     7)  про застосування кримінального 
закону, що має зворотну силу;  
 
Завдання № 22. З яких питань Конституційний Суд України дає висновки:  
    1)  Відповідності Конституції чинних міжнародних договорів     2)  Конституційності законів 
України.     3)  Конституційності дій Президента України.     4)  Офіційного тлумачення 
Конституції України.     5)  Законності актів органів місцевого самоврядування. 
 
Завдання № 23. Чим керувалася Верховна Рада України, приймаючи Конституцію України:  
    1)  Принципом верховенства права.    2)  Конституцією УРСР 1978 р.     3)  
Загальноприйнятими демократичними принципами.     4)  Декларацією про державний 
суверенітет 1990 р.     5)  Актом проголошення незалежності України 1991 р  
 



 
 
Завдання № 24. Адміністративне затримання провадиться:  
    1)  посадовими особами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України;     2)  
органами Служби безпеки України.    3)  органами рибоохорони;     4)  членами громадських 
формувань з охорони громадського порядку і державного кордону;     5)  Державною 
службою охорони;     6)  органами державного пожежного нагляду;     7)  органами внутрішніх 
справ;  
 
Завдання № 25. У відповіді під котрими номерами правильно названі обставини, які 
виключають адміністративну відповідальність?  
    1)  вчинення правопорушення неповнолітнім;     2)  вчинення правопорушення неосудною 
особою;     3)  вчинення протиправних дій в стані крайньої необхідності;     4)  вчинення 
протиправних дій в стані сильного душевного хвилювання;     5)  вчинення правопорушення в 
стані сп’яніння;     6)  вчинення правопорушення вагітною жінкою.    7)  вчинення 
правопорушення з необережності;  
 
 
  Примітка: правильні відповіді на усі завдання оцінюються у 2 бали. 
 
  
 
Екзаменатор _________________________________________________________ 


