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ПРИКЛАД ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для вступу 2-3 курс на спеціальність «ПРАВО»
Варіант *******

1. Визначте, до якого виду належить норма ст. 45 ЦК України: 
Стаття 45. Скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою:1.

Якщо фізична особа, яка була визнана безвісно відсутньою, з'явилася або якщо одержано
відомості  про місце її  перебування,  суд за місцем її  перебування або суд,  що постановив
рішення  про  визнання  цієї  особи  безвісно  відсутньою,  за  заявою  цієї  особи  або  іншої
заінтересованої особи скасовує рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою.

А. Норма-декларація
Б. Норма-дефініція
В. Норма-правило
Г. Норма-принцип
2. За конституцією держави N, президент є главою держави і главою уряду, який він сам

формує. Яка форма правління держави N?
А. Парламентська республіка
Б. Президентська республіка
В. Парламентсько-президентська республіка
Г. Президентсько-парламентська республіка
3.  У  конституції  держави  К.  католицизм  проголошений  державною  релігією,  але

закріплена свобода віросповідання. До якого типу належить держава К.?
А. Атеїстична держава
Б. Світська держава
В. Клерикальна держава
Г. Теократична держава
4.  Назвіть  форму систематизації  нормативно-правових  актів,  яка  полягає  в  їх

удосконаленні  через  зміну  змісту  (переробки  та  узгодження)  норм  права,  пов'язаних
загальним предметом регулювання, та об'єднання в новий єдиний нормативно-правовий
акт:

А. Облік
Б. Інкорпорація
В. Консолідація
Г. Кодифікація
5.  Моральна характеристика державної  влади,  що визначає  характер взаємовідносин

між владою і підвладними, який виражається у добровільному визнанні цінності влади, в
її праві управляти, – це: 

А. Легітимність
Б. Легальність
В. Демократизм
Г. Субординація 
6. Політична функція держави проявляється в: 
А. Політичному режимі
Б. Діяльності держави із проведення заходів по попередженню і ліквідації наслідків різного

роду  негативних явищ,  які  становлять загрозу для нормального існування окремої  людини і
суспільства в цілому

В. Розбудові правової демократичної держави і формуванні громадянського суспільства
Г. Діяльності  держави  у  сфері  політичних відносин;  здійсненні  безпосередньої  державної

влади (у тому числі забезпечення народовладдя) через систему політичних інститутів, закладів,
державних та інших органів
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7. Яка з наведених засад не характеризує систему стримувань і противаг?
А. Всі гілки влади мають різні джерела формування
Б. Всі органи влади мають різні терміни повноважень
В. Всі органи влади обираються населенням
Г. Кожна з гілок влади має такі стримування і противаги, які дозволяють їй нейтралізувати

узурпацію влади іншими гілками.
8.  Яку  назву  має  система  здійснення  державної  влади  (як  правило,  у  країнах  з

двопартійною системою або багатопартійною системою з однією домінуючою партією), при
якій юридично парламент здійснює контроль за урядом, а фактично уряд, що складається
з лідерів партій, які отримали більшість у парламенті, через партійні фракції контролює
парламент?

А. Система кабінету
Б. Система уряду
В. Система парламенту
Г. Система стримувань і противаг
9. Вкажіть визначення, яке відповідає нормативістському підходу до праворозуміння:
А. Концепція права, згідно з якою воно розглядається як система встановлених державою і

забезпечених  її  силою  правил,  що  регулюють  людську  поведінку;  базується  на  теорії
позитивного права, що ототожнює право і закон

Б.  Концепція,  згідно  з  якою  право  трактується  як  ідеологічне  явище  (ідеї,  уявлення,
принципи, ідеали, світогляд),  яке відбиває ідеї справедливості,  свободи людини і формальної
рівності  людей.  Ця  концепція  визнає  найважливішою  властивістю  права  його  моральність,
ідейні, духовні засади, які притаманні природному праву

В.  Концепція,  згідно з  якою право – це комплекс переживань людини, які,  з  одного боку,
враховують будь-чий обов’язок здійснити певні дії, а з іншого – будь-чиї претензії на вчинення
цих  дій,  які  визначаються  обов’язком.  Отже,  право  є  суто  суб’єктивними  переживаннями
людини, не пов’язано з іншими соціальними явищами і не залежить від них

Г. Концепція, згідно з якою право – це правовідносини, або право у дії. Право не вичерпується
законами,  а  є  системою  суспільних  відносин.  Правовідносини  власності,  влади,  сімейні
історично передують правовим нормам, ті лише закріплюють правовідносини, які вже склалися,
у єдину систему права. Закон, який не застосовується на практиці, є „мертвим правом”, правом
він стає лише після того, як його застосовують у судовій практиці.

10. Який спосіб викладення норми права застосований у ч. 1 ст. 13 УК України?
Стаття  13. Закінчений та  незакінчений злочини:  1.  Закінченим злочином визнається

діяння,  яке  містить  усі  ознаки  складу  злочину,  передбаченого  відповідною  статтею
Особливої частини цього Кодексу.

А. Прямий
Б. Відсилочний
В. Дефінітивний
Г. Бланкетний
11. Заподіяння судді легкого тілесного ушкодження при посяганні на його життя слід

кваліфікувати:
А. Як посягання на життя судді (ст. 379 КК України).
Б. Як замах на посягання на життя судді (ч. 2 ст. 15, ст. 379 КК України).
В. Як умисне легке тілесне ушкодження (ч.1 ст. 125 КК України) 
12. Перебіг позовної давності переривається:
А. вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку;
Б. дією непереборної сили;
В. встановленням мораторію;
Г. у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, що регулює відповідні

відносини
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13. Місцезнаходження юридичної особи визначається:
А. місцем її державної реєстрації, якщо інше не встановлено законом;
Б.  місцем  ведення  її  діяльності  чи  розташування  офісу,  з  якого  проводиться  щоденне

керування діяльністю юридичної особи.
В. місцем її державної реєстрації;
Г. місцем здійснення її підприємницької діяльності.
14. Ризик випадкового знищення або пошкодження майна несе:
А. власник, якщо інше не встановлено договором або законом;
Б. виключно власник;
В. користувач;
Г. особа, яка знищила або пошкодила майно
15. Який розмір обов'язкової частки у спадщині?
А. третину частки, яка належала б кожному із обов'язкових спадкоємців у разі спадкування за

законом;
Б. половина вартості всього спадкового майна;
В. половина частки, яка належала б кожному із обов'язкових спадкоємців у разі спадкування

за законом;
Г. третину вартості всього спадкового майна.
16. Моральна шкода відшкодовується незалежно від вини фізичної або юридичної особи,

яка її завдала:
А. якщо шкоду завдано у стані крайньої необхідності;
Б. якщо шкоду завдано працівником юридичної особи;
В. якщо шкоду завдано особою в разі здійснення нею права на самозахист.
Г. якщо шкоду завдано каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи

внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки;
17. До фінансових установ належать:
А. страхові компанії;
Б. будівельні компанії;
В. порти;
Г. бюро кредитних історій;
Д.  Національна  комісія,  що  здійснює  державне  регулювання  в  сфері  ринків  фінансових

послуг.
18. Якщо у договорі підряду не встановлено ціну або способи її визначення:
А. договір підряду є неукладеним;
Б. договір підряду є нікчемним;
В. договір підряду може бути визнано судом недійсним;
Г. ціна встановлюється за рішенням суду у порядку встановленому законом;
Д. ціну в односторонньому порядку визначає підрядник.
19.  До  видів  договорів  щодо  розпорядження  правами  інтелектуальної  власності  не

належать:
A.  ліцензія на використання об'єкта права  інтелектуальної власності 
Б. ліцензіарний договір 
B.  договір про створення за  замовленням  і  використання об'єкта права інтелектуальної

власності 
Г. договір про передання  виключних майнових прав інтелектуальної власності 
Д. договір управління майновими правами
20. Договір позики укладається у письмовій формі у таких випадках:
А. позичальником є фізична особа;
Б. позикодавцем є фізична особа;
В. сума позики не менше 1 неоподаткованого мінімуму доходів громадян;
Г. позикодавцем є юридична особа;
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Д. сторонами є фізичні особи.
21. Договір перевезення вантажу є:
А. одностороннім;
Б. договором про виконання робіт;
В. реальним;
Г. консенсуальним.
Д. безвідплатним.
22. Згода якого органу, крім комітету  профспілки,  необхідна при звільненні з  роботи

неповнолітнього за ініціативою адміністрації?
A. Органу, якому підпорядковано підприємство
Б. Комітету по справах молоді
В. Районної (міської) служби у справах дітей
Г. Батьків
23. Який документ обов'язково видається працівникові при звільненні з роботи?
A. Трудова книжка із записом про причини звільнення
Б.   Характеристика про роботу та громадську діяльність за період роботи на підприємстві
B. Довідка про стаж роботи на підприємстві
Г. Характеристика профкому
24. Які відомості не повинні записуватися у трудову книжку працівника?
A. Про посади, які він займає
Б.   Про заохочення, які застосовуються до працівника
B. Про стягнення, що накладаються на працівника
Г.   Про причини звільнення з роботи
25. Закінчіть фразу: Прогулом називається відсутність на роботі протягом…
A. 1 години
Б. 3 годин
B. ½ робочого дня
Г. Робочого дня
26. Визначте,  у  яких  випадках  зазначені  працівники  мають  право  на  скорочений

робочий день:
A. Токар, що доглядає за хворим батьком
Б. Шістнадцятирічний слюсар
B. Ткаля, яка має малолітню дитину
Г. Слюсар, що суміщує роботу 
27. Які  види  стягнень  за  порушення  трудової  дисципліни  передбачені  трудовим

законодавством?
A. Попередження
Б.   Догана
B. Перенесення відпустки на зимовий час
Г. Сувора догана
28. Локальні  нормативно-правові  акти  про  преміювання  на  підприємстві

затверджуються такими суб’єктами:
A. Збори трудового колективу
Б.   Власник за погодженням з профкомом
B. Рада бригадирів
Г.   Збори акціонерів підприємства
29. В якому випадку застосовується кратний розмір обчислення заподіяної шкоди:
A. Недостача іноземної валюти
Б.   Завдання шкоди в нетверезому стані
B. Завдання шкоди не при виконанні трудових обов’язків
Г.   При укладенні договору про повну матеріальну відповідальність
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30. В трудовому праві існують такі способи впливу на поведінку людей як:
А. Дозвіл, наказ, заборона, рекомендація;
Б. Дозвіл;
В.Рекомендація;
Г. Заборона;
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