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Право.  Пробний іспит 

Завдання 1 
Споживач А. (далі – «А.») придбав в інтернет-магазині (далі – «Продавець») смартфон без будь-яких 
гарантійних документів на нього та інформації про гарантійні строки тощо. Через два місяці 
смартфон під час користування ним вибухнув і завдав тілесних ушкоджень А. З цієї причини А. 
звернувся до Продавця з вимогою відшкодувати збитки, пов'язані з тілесними ушкодженнями, а 
також – замінити товар на аналогічний товар. Продавець зобов'язався замінити товар на аналогічний, 
коли такий товар у нього з'явиться. У той же час Продавець відмовив А. у задоволенні його вимог 
відшкодувати збитки, пов'язані з тілесними ушкодженнями, посилаючись на те, що це 
відповідальність виробника. При цьому Продавець не повідомив А. будь-які дані виробника і 
постачальника цього товару. 

У зв'язку з цим А. звернувся зі скаргою до компетентних державних органів. У ході розслідування 
було встановлено, що смартфон є одним з партії фальсифікованих смартфонів, яка була поставлена 
Продавцю з Китаю третьою особою (далі – "Постачальник"). Виробника Товару не встановлено. 

Примітка: Продавець та Постачальник – суб'єкти господарської діяльності, які відповідно до закону 
не ведуть обов'язковий облік доходів та витрат. 

1.1. В якому випадку Продавець понесе відповідальність як виробник за шкоду, заподіяну А., 
пов'язану з тілесними ушкодженнями внаслідок дефекту у смартфоні? 

а. Якщо Продавець протягом 10 днів не повідомить А. як потерпілому найменування та 
місцезнаходження виробника або особи, яка поставила йому цю продукцію; 

б. Якщо Продавець в протягом 14 днів не повідомить А. як потерпілому найменування та 
місцезнаходження виробника або особи, яка поставила йому цю продукцію; 

в. Якщо Продавець протягом 30 днів не повідомить А. як потерпілому найменування та 
місцезнаходження виробника або особи, яка поставила йому цю продукцію; 

г. В будь-якому випадку. 
 
1.2. Який строк позовної давності застосовується до вимог про відшкодування шкоди, пов'язаної з 
тілесними ушкодженнями внаслідок дефекту в продукції? 

а. Один рік; 
б. Три роки; 
в. П'ять років; 
г. Десять років. 
 

1.3. Протягом, якого строку з дня введення в обіг продукції підлягає відшкодуванню шкода, 
заподіяна внаслідок дефекту в цій продукції? 

а. Протягом трьох років; 
б. Протягом п'яти років; 
в. Протягом десяти років; 
г. Протягом будь-якого строку за умови, що не було пропущено строки позовної давності. 

 
1.4. Протягом, якого строку згідно законодавства України про захист прав споживачів споживач має 
право висунути відповідні вимоги стосовно продукції, на яку гарантійні строки або строк придатності 
не встановлено? 

а. Протягом одного року від дня передачі її споживачеві; 
б. Протягом двох років; 
в. Протягом трьох років; 
г. Протягом п'яти років. 
 

1.5. Протягом, якого строку згідно законодавства України про захист прав споживачів вимога 
споживача про заміну товару підлягає задоволенню у разі відсутності товару у продавця? 

а. Протягом чотирнадцяти днів з моменту подання відповідної заяви; 
б. Протягом одного місяця з моменту подання відповідної заяви; 
в. Протягом двох місяців з моменту подання відповідної заяви; 
г. Протягом трьох місяців з моменту подання відповідної заяви. 
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1.6. Чи проводиться перерахунок вартості відповідного товару у разі заміни товару з недоліками на 
товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася? 

а. Не проводиться; 
б. Проводиться виходячи з вартості товару на час обміну; 
в. Проводиться виходячи з вартості товару на час купівлі товару; 
г. Проводиться виходячи з вартості товару на час пред'явлення відповідної вимоги. 

 
1.7. Виходячи, з якої вартості товару проводяться розрахунки із споживачем у разі розірвання 
договору у зв'язку з неналежною якістю товару та у разі підвищення ціни на товар? 

а. Виходячи з вартості товару на час купівлі товару; 
б. Виходячи з вартості товару на час здійснення розрахунку за товар; 
в. Виходячи з вартості товару на час задоволення відповідної вимоги; 
г. Виходячи з вартості товару на час пред'явлення відповідної вимоги. 

 
1.8. Не пізніше, якого строку повертаються споживачеві гроші, сплачені за товар, у разі розірвання 
договору у зв'язку з неналежною якістю товару? 

а. Не пізніше ніж протягом трьох днів після розірвання договору; 
б. Не пізніше ніж протягом семи днів після розірвання договору; 
в. Не пізніше ніж протягом десяти днів після розірвання договору; 
г. Не пізніше ніж протягом чотирнадцяти днів після розірвання договору. 

 
1.9. Яка відповідальність передбачена законодавством України про захист прав споживачів щодо 
суб'єктів господарської діяльності, які відповідно до закону не ведуть обов'язковий облік доходів і 
витрат, за реалізацію продукції, яка не відповідає вимогам нормативно-правових актів стосовно 
безпеки для життя, здоров'я і майна споживачів? 

а. Штраф у розмірі двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
б. Штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
в. Штраф у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
г. Штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 
1.10. Яка відповідальність передбачена законодавством України про захист прав споживачів щодо 
суб'єктів господарської діяльності, які відповідно до закону не ведуть обов'язковий облік доходів і 
витрат, за ненадання (відсутність) необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про 
продукцію або продавця? 

а. Штраф у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
б. Штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
в. Штраф у розмірі п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
г. Штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 
Завдання 2 

Між приватним підприємством «А» (далі – «А») і товариством з обмеженою відповідальністю «Б» 
(далі – «Б») шляхом обміну електронними повідомленнями було укладено договір, згідно з яким Б 
придбав у свою власність автомобіль у третьої (фізичної) особи відповідно до встановлених А 
специфікацій і передав цей автомобіль у користування А на певний строк за встановлену плату, та з 
подальшим переходом права власності на автомобіль від Б до А з моменту сплати А визначеної 
договором ціни (далі – «Договір»). 

Б передав у користування А автомобіль із запізненням. Не дивлячись на це, А не розірвав Договір. У 
свою чергу А припустився наступних порушень умов Договору: 1) з вини А автомобіль було 
пошкоджено, про що А повідомив Б несвоєчасно; 2) А прострочив оплату платежу за користування 
автомобілем. У зв'язку з цим за один місяць до закінчення строку дії Договору Б відмовився від 
Договору у односторонньому порядку та вимагав від А повернення автомобіля, а також – 
відшкодування збитків у зв'язку з пошкодженням автомобіля. А не виконав вимоги Б. 
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2.1. Який договір було укладено між А та Б? 
а. Договір фінансового лізингу; 
б. Договір поставки з розстрочкою платежу; 
в. Договір прокату транспортного засобу з правом викупу; 
г. Змішаний договір з елементами договорів, передбачених у п.п. «б» та «в» цього питання. 

 
2.2. Який з нижче наведених нормативно-правових актів України не регулює відносини, які виникли 
між А та Б на підставі Договору? 

а. Закон України «Про фінансовий лізинг»; 
б. Цивільний кодекс України в частині положень про прокат; 
в. Цивільний кодекс України в частині загальних положень про найм (оренду); 
г. Цивільний кодекс України в частині загальних положень про купівлю-продаж та поставці. 

 
2.3. Який мінімальний строк користування автомобілем міг бути встановлений у Договорі? 

а. Законодавством України не встановлено такий строк; 
б. Один місяць; 
в. Шість місяців; 
г. Один рік. 

 
2.4. У якій формі міг або повинен був бути укладений Договір між А та Б? 

а. У письмовій формі; 
б. У письмовій формі у вигляді єдиного документа; 
в. У письмовій формі з нотаріальним посвідченням; 
г. У письмовій формі з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією. 

 
2.5. Які юридичні наслідки у разі недотримання форми укладання Договору? 

а. Це не тягне недійсність договору; 
б. Такий договір є нікчемним; 
в. Це є підставою для розірвання договору в односторонньому порядку; 
г. Це є підставою для розірвання договору в судовому порядку. 

 
2.6. В якому випадку А мав право відмовитися від Договору в односторонньому порядку? 

а. У разі прострочення передачі йому автомобіля більше 3 днів; 
б. У разі прострочення передачі йому автомобіля більше 10 днів; 
в. У разі прострочення передачі йому автомобіля більше 20 днів; 
г. У разі прострочення передачі йому автомобіля більше 30 днів. 

 
2.7. Який строк прострочення сплати відповідного платежу за користування автомобілем А за 
Договором може бути підставою для відмови Б від Договору та для його вимоги повернення 
автомобіля від А у безспірному порядку? 

а. Більше 10 днів; 
б. Більше 20 днів; 
в. Більше 30 днів; 
г. Більше 60 днів. 

 
2.8. Протягом якого строку А повинен був письмово повідомити Б про пошкодження автомобіля? 

а. В день, коли було пошкоджено автомобіль; 
б. Не пізніше першого робочого дня після дня, коли було пошкоджено автомобіль; 
в. Не пізніше другого робочого дня після дня, коли було пошкоджено автомобіль; 
г. Не пізніше третьої робочого дня після дня, коли було пошкоджено автомобіль. 

 
2.9. В якому розмірі Б вправі вимагати від А сплати неустойки за невиконання ним обов'язку щодо 
повернення автомобіля? 

а. У розмірі подвійної облікової ставки НБУ за час прострочення; 
б. У розмірі плати за користування автомобілем за час прострочення; 
в. У розмірі подвійної плати за користування автомобілем за час прострочення; 
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г. У розмірі потрійної плати за користування автомобілем за час прострочення. 
 

2.10. Який строк позовної давності застосовується до вимог Б про відшкодування збитків у зв'язку з 
пошкодженням автомобіля, а також до вимог щодо сплати неустойки за невиконання А обов'язку з 
повернення автомобіля? 

а. Один рік з моменту припинення Договору; 
б. Один рік з моменту повернення автомобіля; 
в. Три роки з моменту припинення Договору; 
г. Три роки з моменту повернення автомобіля. 

 
Завдання 3 
Підприємство, яке є платником єдиного податку третьої групи, (далі – «Підприємство») у березні 
2018 року перевищило обсяг доходу, який допускається для платників єдиного податку третьої групи. 
Головний бухгалтер Підприємства А. (далі – "А.") подав платіжне доручення на перерахування суми 
податку у розмірі 100 000 грн. (далі – «податок») із запізненням, зокрема – 28 травня 2018 року. За 
несвоєчасне перерахування (сплату) податку Підприємство і А. були притягнені відповідними 
державними органами до юридичної відповідальності. У зв'язку з цим Підприємство вимагало від А. 
відшкодувати збиток, заподіяний Підприємству застосованими до нього санкціями. А., який 
працював на Підприємстві на підставі трудового договору, із вимогами Підприємства погодився. 

 
3.1. Які строки для сплати єдиного податку, нарахованого за перевищення обсягу доходу, встановлені 
Податковим кодексом України? 

а. Не пізніше 10 числа (включно) наступного місяця після перевищення відповідного обсягу; 
б. Не пізніше 20 числа (включно) наступного місяця після перевищення відповідного обсягу; 
в. Протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за 

податковий (звітний) квартал; 
г. Протягом 20 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за 

податковий (звітний) квартал.  
 

3.2. Який розмір штрафу має сплатити Підприємство за несвоєчасне перерахування (сплату) податку? 
а. У розмірі 5 відсотків погашеної суми податкового боргу; 
б. У розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу; 
в. У розмірі 15 відсотків погашеної суми податкового боргу; 
г. У розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу. 

 
3.3. З якого моменту починається нарахування пені при нарахуванні суми податкового зобов'язання, 
визначеного Підприємством як платником податків? 

а. Починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати 
податкового зобов'язання; 

б. Після спливу 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати 
податкового зобов'язання; 

в. Після спливу 60 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати 
податкового зобов'язання; 

г. Після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати 
податкового зобов'язання. 

 
3.4. Який розмір пені за кожний календарний день прострочення зі сплати податку, включаючи день 
погашення, при нарахуванні суми податкового зобов'язання, визначеного платником податків? 

а. Пеня в розмірі з розрахунку 90 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, 
діючої на кожен такий день; 

б. Пеня в розмірі з розрахунку 100 відсотків річних облікової ставки Національного банку 
України, діючої на кожен такий день; 

в. Пеня в розмірі з розрахунку 110 відсотків річних облікової ставки Національного банку 
України, діючої на кожен такий день; 
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г. Пеня в розмірі з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку 
України, діючої на кожен такий день. 

 
3.5. Який максимальний розмір адміністративного штрафу може бути застосований до А. за 
несвоєчасне подання платіжного доручення на перерахування належних до сплати податків? 

а. П'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
б. Десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
в. П'ятнадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
г. Двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 
3.6. Протягом якого строку може бути застосований до А. адміністративний штраф за несвоєчасне 
подання платіжного доручення на перерахування належних до сплати податків? 

а. Не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення; 
б. Не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення; 
в. Не пізніш як через шість місяців з дня вчинення правопорушення; 
г. Не пізніш як через один рік з дня вчинення правопорушення. 

 
3.7. Який орган може застосувати до А. адміністративний штраф за несвоєчасне подання платіжного 
доручення на перерахування належних до сплати податків? 

а. Департамент податків і зборів Державної фіскальної служби України; 
б. Державна податкова інспекція; 
в. Суддя районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду; 
г. Місцевий адміністративний суд. 

 
3.8. Який розмір матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну Підприємству внаслідок 
застосування до нього санкцій, може бути покладено на А.? 

а. У розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше середнього місячного заробітку А .; 
б. У розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше однієї мінімальної заробітної плати, законодавчо 

встановленої в Україні; 
в. У розмірі прямої дійсної шкоди; 
г. В розмірі прямої дійсної шкоди, а також – штрафних санкцій роботодавця. 

 
3.9. У якому порядку має здійснюватися відшкодування шкоди Підприємству? 

а. Розпорядження власника або уповноваженого ним органу має бути зроблено не пізніше двох 
тижнів з дня виявлення заподіяної А. шкоди; 

б. Розпорядження власника або уповноваженого ним органу має бути зроблено не пізніше двох 
місяців з дня виявлення заподіяної А. шкоди; 

в. Власник або уповноважений ним орган повинен звернутися до суду протягом трьох місяців з 
дня виявлення заподіяної шкоди; 

г. Власник або уповноважений ним орган повинен звернутися до суду протягом одного року з дня 
виявлення заподіяної шкоди. 

 
3.10. Яка мінімальна сума фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів 
коштів як підстави для притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати 
податків, зборів (обов'язкових платежів)? 

а. Сума, яка в п'ятсот і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян; 

б. Сума, яка в тисячу і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян; 

в. Сума, яка в три тисячі і більше разів перевищує встановлений законодавством 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян; 

г. Сума, яка в п'ять тисяч і більше разів перевищує встановлений законодавством 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 
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Завдання 4 
А. працювала на посаді юрисконсульта в приватному підприємстві «Б.» (далі – «Підприємство») з 
2013 року. За весь період роботи на Підприємстві А. не використала щорічні основні відпустки. У 
2018 році на Підприємстві відбулася зміна директора. Новим директором виявився колишній її 
керівник В. за попередньою роботою (далі – «В.»), про корупційні діяння якого вона раніше 
повідомляла в правоохоронні органи. З помсти В. звільнив А. Формальною підставою звільнення 
було вчинення винних дій А., які дають підставу для втрати довіри до неї з боку власника або 
уповноваженого ним органу. Заходи щодо встановлення факту таких дій і будь-які інші дії, пов'язані 
зі звільненням, В. не здійснив. При цьому В. навмисне звільнив А. без виплати їй компенсації за 
невикористані відпустки. В день звільнення А. не було на робочому місці в зв'язку з офіційним 
відгулом. 

 
4.1. В якому розмірі роботодавець повинен був виплатити А. грошову компенсацію за не використані 
відпустки? 

а. За всі не використані А. дні щорічної відпустки, але не більше ніж за один рік; 
б. За всі не використані А. дні щорічної відпустки, але не більше ніж за два роки; 
в. За всі не використані А. дні щорічної відпустки, але не більше ніж за три роки; 
г. За всі не використані А. дні щорічної відпустки. 

 
4.2. Коли роботодавець повинен був виплатити А. грошову компенсацію за невикористані відпустки? 

а. В день звільнення; 
б. Не пізніше наступного дня після пред'явлення А. вимоги про розрахунок; 
в. Не пізніше трьох днів після пред'явлення А. вимоги про розрахунок; 
г. Не пізніше семи днів після пред'явлення А. вимоги про розрахунок. 

 
4.3. Яка згідно з Кодексом законів про працю України відповідальність Підприємства перед А. за 
затримку розрахунку, пов'язаного зі звільненням, при наявності спору про розміри належних А. сум і 
якщо спір буде вирішено на користь А.? 

а. Підприємство повинно виплатити А. її середній заробіток за весь час затримки по день подання 
відповідного позову до суду; 

б. Підприємство повинно виплатити А. її середній заробіток за весь час затримки по день 
прийняття рішення судом; 

в. Підприємство повинно виплатити А. її середній заробіток за весь час затримки по день 
набрання законної сили рішенням суду; 

г. Підприємство повинно виплатити А. її середній заробіток за весь час затримки по день 
фактичного розрахунку. 

 
4.4. Як буде обчислена середня заробітна плата А. за період затримки виплати їй компенсації? 

а. Виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці, що передують місяцю, в якому А. була 
звільнена; 

б. Виходячи з виплат за останні 3 календарних місяців, що передували місяцю, в якому А. була 
звільнена; 

в. Виходячи з виплат за останні 6 календарних місяців, що передували місяцю, в якому А. була 
звільнена; 

г. Виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців, що передували місяцю, в якому А. була 
звільнена. 

 
4.5. Який строк подачі у суд позову про стягнення належної А. компенсації за невикористані 
відпустки? 

а. Місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки; 
б. Тримісячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової 

книжки; 
в. Шестимісячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової 

книжки; 
г. Без обмеження будь-яким строком. 
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4.6. Який строк подачі до суду позову у справі про незаконне звільнення А.? 

а. Місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки; 
б. Тримісячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової 

книжки; 
в. Шестимісячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової 

книжки; 
г. Без обмеження будь-яким строком. 

 
4.7. Яку відповідальність має понести В. за діяння, згадані в умовах завдання? 

а. Адміністративну відповідальність за порушення вимог законодавства про працю та про 
охорону праці; 

б. Адміністративну відповідальність за порушення вимог законодавства про працю та про 
охорону праці та кримінальну відповідальність за грубе порушення законодавства про працю; 

в. Адміністративну відповідальність за порушення вимог законодавства про працю та про 
охорону праці та кримінальну відповідальність за невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії 
чи інших встановлених законом виплат; 

г. Кримінальну відповідальність за грубе порушення законодавства про працю та за невиплату 
заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших встановлених законом виплат. 

 
4.8. Яка сума середнього заробітку за час вимушеного прогулу виплачується працівникові, незаконно 
звільненому з роботи і який поновлений на роботі за рішенням суду? 

а. Сума за час вимушеного прогулу з дня звільнення, але не більш як за три місяці; 
б. Сума за час вимушеного прогулу з дня звільнення, але не більш як за шість місяців; 
в. Сума за час вимушеного прогулу з дня звільнення, але не більш як за один рік; 
г. Сума за весь час вимушеного прогулу з дня звільнення без обмеження по строках. 

 
4.9. Яке рішення може прийняти суд за наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який 
був звільнений у зв'язку із здійсненим ним або членом його сім'ї повідомленням про порушення 
вимог Закону України "Про запобігання корупції" іншою особою, та за відмови від такого 
поновлення? 

а. Рішення про виплату компенсації працівникові у розмірі тримісячного середнього заробітку; 
б. Рішення про виплату компенсації працівникові у розмірі шестимісячного середнього заробітку; 
в. Рішення про виплату компенсації працівникові у розмірі дев'ятимісячного середнього 

заробітку; 
г. Рішення про виплату компенсації працівникові у розмірі дванадцятимісячного середнього 

заробітку. 
 
4.10. Які фінансові санкції згідно з Кодексом законів про працю України можуть бути застосовані до 
Підприємства через не виплату належної А. компенсації за невикористані відпустки? 

а. Штраф у трикратному розмірі мінімальної зарплати; 
б. Штраф у п'ятикратному розмірі мінімальної зарплати; 
в. Штраф у десятикратному розмірі мінімальної зарплати; 
г. Штраф у двадцятикратному розмірі мінімальної зарплати. 
 

Завдання 5 
 
5.1. Яка галузь права України регулює відносини, пов'язані з повною матеріальною відповідальністю 
працівника підприємства за недостачу майна, виданого йому в користування підприємством, на суму 
50000 грн.? 

а. Трудове право; 
б. Цивільне право; 
в. Адміністративне право; 
г. Кримінальне право. 
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5.2. Яка галузь права України регулює порядок вирішення спорів з приводу прийняття громадян на 
публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби? 

а. Трудове процесуальне право України; 
б. Цивільне процесуальне право України; 
в. Адміністративне процесуальне право України; 
г. Конституційне процесуальне право України. 

 
5.3. Який з нижче перерахованих нормативно-правових актів є частиною чинного податкового 
законодавства України? 

а. Закон України «Про плату за землю»; 
б. Закон України «Про акцизний збір»; 
в. Бюджетний кодекс України; 
г. Митний кодекс України. 

 
5.4. При встановленні (розширенні) існуючих податкових пільг, коли такі пільги застосовуються? 

а. Через десять днів після офіційного оприлюднення відповідного закону; 
б. Через дев'яносто днів після офіційного оприлюднення відповідного закону; 
в. У строки, встановлені законом, яким були встановлені (розширені) податкові пільги; 
г. З наступного бюджетного року. 

 
5.5. Які нормативно-правові акти набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного 
оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами? 

а. Виключно нормативно-правові акти Верховної Ради України; 
б. Нормативно-правові акти Верховної Ради України і Президента України; 
в. Нормативно-правові акти Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України; 
г. Нормативно-правові акти Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів 

України. 
 

5.6. Яке видання не є офіційним друкованим виданням, в якому здійснюється офіційне 
оприлюднення законів України? 

а. Інформаційний бюлетень «Парламентський вісник України»; 
б. Газета «Урядовий кур'єр»; 
в. Інформаційний бюлетень "Офіційний вісник Президента України"; 
г. Газета "Голос України". 

 
5.7. Коли орган ліцензування повинен повідомити ліцензіата про позапланову перевірку дотримання 
ліцензіатом вимог ліцензійних умов? 

а. У день перевірки; 
б. Не менш ніж за три робочих дні до позапланової перевірки; 
в. Не менш ніж за п'ять робочих днів до позапланової перевірки; 
г. Не менш ніж за десять робочих днів до позапланової перевірки. 

 
5.8. Скільки разів органи державного нагляду (контролю) можуть здійснювати планові заходи 
державного нагляду (контролю) щодо діяльності суб'єктів господарювання, які віднесені до 
незначного ступеня ризику? 

а. Не частіше одного разу на один рік; 
б. Не частіше одного разу на два роки; 
в. Не частіше одного разу на три роки; 
г. Не частіше одного разу на п'ять років. 

 
5.9. Який максимальний строк здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) 
щодо діяльності суб'єктів малого підприємництва? 

а. Не може перевищувати один робочий день; 
б. Не може перевищувати двох робочих днів; 
в. Не може перевищувати трьох робочих днів; 
г. Не може перевищувати п'яти робочих днів. 
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5.10. При приєднанні одного суб'єкта господарювання до іншого якою має бути сукупна вартість 
активів підприємства, щодо якого набувається контроль, як підстава для отримання дозволу на 
концентрацію суб'єктів господарювання? 
Сукупна вартість активів такого підприємства за останній фінансовий рік повинна перевищувати 
суму, еквівалентну: 

а. 4 мільйонам євро; 
б. 6 мільйонам євро; 
в. 8 мільйонам євро; 
г. 10 мільйонам євро. 

 
5.11. Який строк давності притягнення до відповідальності за таке порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції як концентрація без отримання відповідного дозволу органів 
Антимонопольного комітету України? 

а. Один рік з дня вчинення порушення; 
б. Два роки з дня вчинення порушення; 
в. Три роки з дня вчинення порушення; 
г. П'ять років з дня вчинення порушення. 

 
5.12. Який розмір штрафу передбачений в законодавстві України за таке порушення законодавства 
про захист економічної конкуренції як концентрація без отримання відповідного дозволу органів 
Антимонопольного комітету України? 

а. До 1% доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф; 

б. До 3% доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф; 

в. До 5% доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф; 

г. До 10% доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. 

 
5.13. Протягом якого строку юридична особа, яка припиняється і отримала вимогу кредитора про 
сплату податків, має направити відповідне рішення кредитору на таку вимогу? 

а. Не пізніше ніж через двадцять днів з дня отримання відповідної вимоги кредитора; 
б. Не пізніше ніж через тридцять днів з дня отримання відповідної вимоги кредитора; 
в. Не пізніше ніж через сорок днів з дня отримання відповідної вимоги кредитора; 
г. Не пізніше ніж через шістдесят днів з дня отримання відповідної вимоги кредитора. 

 
5.14. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи в яку чергу задовольняються вимоги щодо 
повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства? 

а. У першу чергу; 
б. У другу чергу; 
в. У третю чергу; 
г. У четверту чергу. 

 
5.15. Яке господарське зобов'язання державного унітарного підприємства визнається значним? Це 
господарське зобов'язання, яке здійснюється державним унітарним підприємством, якщо за даними 
останньої річної фінансової звітності ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є його предметом, 
становить: 

а. 10 і більше відсотків вартості активів державного унітарного підприємства; 
б. 15 і більше відсотків вартості активів державного унітарного підприємства; 
в. 20 і більше відсотків вартості активів державного унітарного підприємства; 
г. 25 і більше відсотків вартості активів державного унітарного підприємства. 

 
5.16. Яке твердження щодо повного товариства як виду господарських товариств не відповідає 
вимогам законодавства України? 
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а. Особа може бути учасником тільки одного повного товариства; 
б. Учасник повного товариства не має права без згоди інших учасників вчиняти від свого імені та 

в своїх інтересах або в інтересах третіх осіб правочини, однорідні з тими, які становлять 
предмет діяльності товариства;  

в. Учасник повного товариства відповідає за боргами товариства незалежно від того, виникли ці 
борги до чи після його вступу в товариство; 

г. Достроковий вихід учасника з повного товариства, що засноване на певний строк, не 
допускається. 

 
5.17. Протягом якого строку учасник повного товариства, який вибув із товариства, відповідає за 
зобов'язаннями товариства, що виникли до моменту його вибуття, рівною мірою з учасниками, які 
залишилися? 

а. Протягом одного року з дня затвердження звіту про діяльність товариства за рік, у якому він 
вибув з товариства; 

б. Протягом двох років з дня затвердження звіту про діяльність товариства за рік, у якому він 
вибув з товариства; 

в. Протягом трьох років з дня затвердження звіту про діяльність товариства за рік, у якому він 
вибув з товариства; 

г. До моменту припинення відповідного зобов'язання. 
 
5.18. Протягом якого строку учасник повного товариства, яке було створено на невизначений строк, 
повинен заявити про свій вихід з товариства? 

а. Не пізніше ніж за один місяць до фактичного виходу з товариства; 
б. Не пізніше ніж за два місяці до фактичного виходу із товариства; 
в. Не пізніше ніж за три місяці до фактичного виходу із товариства; 
г. Не пізніше ніж за шість місяців до фактичного виходу із товариства. 

 
5.19. Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів холдингової компанії включено питання 
про ліквідацію холдингової компанії, за якої умови загальні збори визнаються правомочними? 
За умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), що мають відповідно до статуту 
холдингової компанії: 

а. Більш як 60 відсотків голосів; 
б. Більш як 80 відсотків голосів; 
в. Більш як 90 відсотків голосів; 
г. 100 відсотків голосів. 

 
5.20. Який мінімальний розмір капіталу може бути у кредитної спілці? 

а. Не може бути менше 10 відсотків від суми її загальних зобов'язань; 
б. Не може бути менше 15 відсотків від суми її загальних зобов'язань; 
в. Не може бути менше 20 відсотків від суми її загальних зобов'язань; 
г. Не може бути менше 25 відсотків від суми її загальних зобов'язань. 

 
5.21. Який максимальний строк користування земельною ділянкою державної або комунальної 
власності для сільськогосподарських потреб або для забудови? 

а. 20 років; 
б. 25 років; 
в. 30 років; 
г. 50 років. 

 
5.22. Кому належать майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з 
виконанням трудового договору? 

а. Виключно працівникові, який створив цей об'єкт; 
б. Виключно юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник, який створив цей 

об'єкт; 
в. Виключно працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у 

якої він працює, спільно; 
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г. Працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він 
працює, спільно, якщо інше не встановлено договором. 

 
5.23. На одержання якої грошової суми автор має невідчужуване право від кожного продажу 
оригіналу художнього твору чи оригіналу рукопису літературного твору, наступного за відчуженням 
оригіналу, здійсненим автором? 

а. У розмірі одного відсотка від суми кожного продажу оригіналу художнього твору чи оригіналу 
рукопису літературного твору, наступного за відчуженням оригіналу, здійсненим автором; 

б. У розмірі трьох відсотків від суми кожного продажу оригіналу художнього твору чи оригіналу 
рукопису літературного твору, наступного за відчуженням оригіналу, здійсненим автором; 

в. У розмірі п'яти відсотків від суми кожного продажу оригіналу художнього твору чи оригіналу 
рукопису літературного твору, наступного за відчуженням оригіналу, здійсненим автором; 

г. У розмірі десяти відсотків від суми кожного продажу оригіналу художнього твору чи оригіналу 
рукопису літературного твору, наступного за відчуженням оригіналу, здійсненим автором. 

 
5.24. Які цінні папери можуть існувати виключно в документарній формі? 

а. Іменні цінні папери; 
б. Ордерні цінні папери; 
в. Цінні папери на пред'явника; 
г. Цінні папери на пред'явника та ордерні цінні папери. 

 
5.25. На яку суму юридична особа має право розміщувати відсоткові та / або дисконтні облігації? 

а. На суму, яка не перевищує розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається 
їй з цією метою третіми особами; 

б. На суму, яка не перевищує двократного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, 
що надається їй з цією метою третіми особами; 

в. На суму яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що 
надається їй з цією метою третіми особами; 

г. На суму, яка не перевищує п'ятикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, 
що надається їй з цією метою третіми особами. 

 
5.26. Який з нижче наведених договорів є договором комерційної концесії? 

а. Договір, відповідно до якого одна сторона (правовласник) надає іншій стороні (користувачеві) 
дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності у своїй підприємницькій 
діяльності; 

б. Договір, відповідно до якого одна сторона (правоволоділець) надає іншій стороні 
(користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій 
стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання 
послуг; 

в. Договір, відповідно до якого комерційний агент надає послуги суб'єктам господарювання при 
здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під 
контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє; 

г. Договір, відповідно до якого одна сторона (правоволоділець) передає другій стороні частково 
або в повному складі виключні майнові права інтелектуальної власності для використання у 
своїй підприємницькій діяльності. 

 
5.27. В якій формі може або повинен бути укладений договір комерційної концесії? 

а. У будь-якій формі; 
б. У будь-якій письмовій формі; 
в. У письмовій формі у вигляді єдиного документа; 
г. У письмовій формі у вигляді єдиного документа з державною реєстрацією. 
 

5.28. Які особливі умови не можуть бути передбачені в договорі комерційної концесії? 
а. Обов'язок користувача визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого договором, 

відповідно до встановленої правоволодільцем верхньої або нижньої межі цієї ціни; 
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б. Обов'язок користувача не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних 
конкурентів) правоволодільця; 

в. Обов'язок користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється 
чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач з 
використанням наданих правоволодільцем прав; 

г. Обов'язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх 
використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної 
аналогічної діяльності на цій території. 

 
5.29. Яке твердження про зобов'язання у зв'язку з набуттям, зберіганням майна без достатньої 
правової підстави не відповідає законодавству України? 

а. Особа, яка набула майно або зберегла його у себе без достатньої правової підстави, зобов'язана 
відшкодувати всі доходи, які ця особа одержала від цього майна з часу заволодіння цим 
майном; 

б. Особа, яка набула майно або зберегла його у себе без достатньої правової підстави, має право 
вимагати відшкодування зроблених нею необхідних витрат на майно від часу, з якого ця особа 
зобов'язана повернути доходи; 

в. У разі безпідставного одержання чи збереження грошей нараховуються проценти за 
користування ними; 

г. Не підлягає поверненню безпідставно набута заробітна плата, якщо її виплата проведена 
фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і 
недобросовісності з боку набувача. 

 
5.30. З якого моменту виникає право застави транспортного засобу, що підлягає державній 
реєстрації? 

а. З моменту виникнення забезпеченого заставою зобов'язання; 
б. З моменту укладення договору застави; 
в. З моменту нотаріального посвідчення договору застави; 
г. З моменту державної реєстрації договору застави. 

 
5.31. Які об'єкти не можуть бути предметом застави? 

а. Майнові комплекси державних підприємств, що знаходяться в процесі корпоратизації; 
б. Товари в обігу або у переробці підприємств державної форми власності, приватизація яких 

заборонена законодавчими актами; 
в. Космічні об'єкти; 
г. Майно, яке стане власністю заставодавця після укладення договору застави, у тому числі 

продукція, плоди та інші доходи (майбутній урожай, приплід худоби тощо). 
 
5.32. Яке твердження про санацію боржника до відкриття провадження (проваджень) у справі про 
банкрутство не відповідає законодавству України? 

а. Цю процедуру може бути введено за наявності відповідної письмової згоди кредиторів, 
загальна сума вимог яких перевищує п'ятдесят відсотків кредиторської заборгованості 
боржника згідно з даними його бухгалтерського обліку; 

б. Ця процедура не може бути передбачена правочином (договором), на підставі якого виникло 
грошове зобов'язання боржника; 

в. Протягом дії цієї процедури не може бути порушено справу про банкрутство боржника за його 
заявою або за заявою будь-якого з кредиторів;  

г. Протягом цієї процедури діє мораторій на задоволення вимог кредиторів.  
 
5.33. Протягом якого строку господарський суд повинен розглянути заяву про затвердження плану 
санації боржника до відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство? 

а. Протягом десяти днів з дня отримання господарським судом відповідної заяви; 
б. Протягом десяти днів з дня прийняття господарським судом відповідної заяви до розгляду; 
в. Протягом одного місяця з дня отримання господарським судом відповідної заяви; 
г. Протягом одного місяця з дня прийняття господарським судом відповідної заяви до розгляду. 
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5.34. Який максимальний строк дії процедури санації боржника до відкриття провадження 
(проваджень) у справі про банкрутство? 

а. Шість місяців з дня отримання господарським судом відповідної заяви; 
б. Шість місяців з дня затвердження судом відповідного плану санації; 
в. Дванадцять місяців з дня отримання господарським судом відповідної заяви; 
г. Дванадцять місяців з дня затвердження судом відповідного плану санації. 

 
5.35. В яку чергу в ліквідаційній процедурі в справах про банкрутство задовольняються вимоги 
кредиторів, не забезпечені заставою, що виникли із зобов'язань у процедурі санації боржника? 

а. У третю чергу; 
б. У четверту чергу; 
в. У п'яту чергу; 
г. В шосту чергу. 
 

5.36. Яка відповідальність суб'єктів господарювання передбачена в законодавстві України про захист 
прав споживачів за реалізацію ними товару, строк придатності якого минув? 

а. Штраф у розмірі п'ятдесяти відсотків вартості залишку одержаної для реалізації партії товару, 
але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

б. Штраф у розмірі ста відсотків вартості залишку одержаної для реалізації партії товару, але не 
менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

в. Штраф у розмірі ста п'ятдесяти відсотків вартості залишку одержаної для реалізації партії 
товару, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

г. Штраф у розмірі двохсот відсотків вартості залишку одержаної для реалізації партії товару, але 
не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 
5.37. Яка відповідальність передбачена законодавством України про захист прав споживачів суб'єкту 
господарювання за порушення ним як виконавцем умов договору зі споживачем про виконання 
роботи? 

а. Штраф у розмірі п'ятдесяти відсотків вартості виконаної роботи; 
б. Штраф у розмірі ста відсотків вартості виконаної роботи; 
в. Штраф у розмірі ста п'ятдесяти відсотків вартості виконаної роботи; 
г. Штраф у розмірі двохсот відсотків вартості виконаної роботи. 

 
5.38. Яка відповідальність передбачена в законодавстві про захист прав споживачів суб'єкту 
господарювання за обмеження права споживача використовувати електронні платіжні засоби, якщо 
відповідно до законодавства продавець (виконавець) зобов'язаний приймати їх до оплати? 

а. Штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
б. Штраф у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
в. Штраф у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
г. Штраф у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 
5.39. Які речі не можуть бути предметом біржової торгівлі? 

а. Товари, що були у вжитку не менше одного місяця; 
б. Товари, що були у вжитку не менше шести місяців; 
в. Товари, що були у вжитку не менше одного року; 
г. Товари, що були у вжитку протягом будь-якого строку. 
 

5.40. Протягом якого строку кредитор зобов'язаний письмово повідомити позичальника про зміну 
процентної ставки у кредитному договорі? 

а. Не пізніш як за 10 календарних днів до дати, з якої застосовуватиметься нова ставка; 
б. Не пізніш як за 15 календарних днів до дати, з якої застосовуватиметься нова ставка; 
в. Не пізніш як за 20 календарних днів до дати, з якої застосовуватиметься нова ставка; 
г. Не пізніш як за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватиметься нова ставка. 

 
5.41. Якщо інше не передбачено договором банківського рахунку або законом, протягом якого строку 
банк зобов'язаний за розпорядженням клієнта перерахувати з його рахунка грошові кошти? 
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а. У день надходження до банку відповідного розрахункового документа; 
б. Не пізніше наступного банківського дня після надходження відповідного розрахункового 

документа; 
в. Протягом двох банківських днів після надходження відповідного розрахункового документа; 
г. Протягом трьох банківських днів після надходження відповідного розрахункового документа. 

 
5.42. У разі одночасного надходження до банку кількох розрахункових документів, на підставі яких 
здійснюється списання грошових коштів, в яку чергу списуються грошові кошти за розрахунковими 
документами, що передбачають платежі до бюджету? 

а. У першу чергу; 
б. У другу чергу; 
в. У третю чергу; 
г. У четверту чергу. 

 
5.43. В якому випадку банк має право вимагати розірвання договору банківського рахунка, якщо сума 
грошових коштів, що зберігаються на рахунку клієнта, залишилася меншою від мінімального 
розміру, передбаченого банківськими правилами або договором? 

а. Якщо така сума не буде відновлена протягом місяця від дня попередження банком про це; 
б. Якщо така сума не буде відновлена протягом двох місяців з дня попередження банком про це; 
в. Якщо така сума не буде відновлена протягом трьох місяців з дня попередження банком про це; 
г. Якщо така сума не буде відновлена протягом шести місяців з дня попередження банком про це.  

 
5.44. Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" до 
якого виду підприємств належить підприємство, показники якого на дату складання річної фінансової 
звітності за рік наступні: балансова вартість активів – 400 000 євро; чистий дохід від реалізації 
продукції – 700 000 євро; кількість працівників – 25 осіб? 

а. Мікропідприємство; 
б. Мале підприємство; 
в. Середнє підприємство; 
г. Велике підприємство. 

 
5.45. Протягом якого строку центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики 
здійснює реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, крім філій та 
представництв іноземних банків? 

а. Протягом тридцяти календарних днів з дня подання документів на реєстрацію; 
б. Протягом тридцяти робочих днів з дня подання документів на реєстрацію; 
в. Протягом шістдесяти календарних днів з дня документів на реєстрацію; 
г. Протягом шістдесяти робочих днів з дня подання документів на реєстрацію. 

 
5.46. Протягом якого строку відповідний орган державної реєстрації розглядає документи, подані для 
державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю 
іноземного інвестора?  

а. Протягом 10 робочих днів починаючи з дати фіксації у журналі обліку державної реєстрації 
договорів (контрактів); 

б. Протягом 20 календарних днів починаючи з дати фіксації у журналі обліку державної 
реєстрації договорів (контрактів); 

в. Протягом 20 робочих днів починаючи з дати фіксації у журналі обліку державної реєстрації 
договорів (контрактів); 

г. Протягом 30 календарних днів починаючи з дати фіксації у журналі обліку державної 
реєстрації договорів (контрактів). 

 
5.47. Які особи відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" є іноземними 
високооплачуваними професіоналами? Це іноземці або особи без громадянства, заробітна плата яких 
складає не менше: 

а. 20 мінімальних заробітних плат; 
б. 25 мінімальних заробітних плат; 
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в. 30 мінімальних заробітних плат; 
г. 50 мінімальних заробітних плат. 

 
5.48. Який максимальний строк дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства 
для іноземних високооплачуваних професіоналів? 

а. Шість місяців;  
б. Один рік; 
в. Два роки; 
г. Три роки. 

 
5.49. За якої умови робота іноземних високооплачуваних професіоналів може застосовуватися без 
дозволу на посадах за сумісництвом? 

а. За умови, якщо строк дії трудового договору на посаді за сумісництвом не перевищує строк дії 
дозволу за основним місцем роботи; 

б. За умови, якщо суміщення триває не більше 30 календарних днів протягом календарного року; 
в. За умови, якщо суміщення триває не більше 60 календарних днів протягом календарного року; 
г. За умови, якщо суміщення триває не більше 90 календарних днів протягом календарного року. 

 
5.50. Відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" яка встановлюється квота 
підприємствам з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб для працевлаштування осіб, які 
мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню? 

а. У розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників; 
б. У розмірі не менше двох осіб у середньообліковій чисельності штатних працівників; 
в. У розмірі п'яти відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній 

календарний рік; 
г. У розмірі десяти відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній 

календарний рік.  
 

5.51. Що є масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації юридичної особи) 
на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 20 до 100 працівників? 
Це одноразове або протягом одного місяця вивільнення: 

а. 5 і більше працівників; 
б. 10 і більше працівників; 
в. 5 і більше відсотків чисельності штатних працівників; 
г. 10 і більше відсотків чисельності штатних працівників. 

 
5.52. Протягом якого строку працівники повинні бути персонально попереджені про майбутнє їх 
вивільненні? 

а. Не пізніше ніж за два тижні до вивільнення; 
б. Не пізніше ніж за один місяць до вивільнення; 
в. Не пізніше ніж за два місяці до вивільнення; 
г. Не пізніше ніж за три місяці до вивільнення. 

 
5.53. Яка тривалість щорічної основної відпустки для працівників у віці до вісімнадцяти років? 

а. 30 календарних днів; 
б. 31 календарний день; 
в. 35 календарних днів; 
г. 56 календарних днів. 

 
5.54. Яке твердження щодо порядку та умов надання щорічних відпусток не відповідає 
законодавству України про працю? 

а. Щорічні основна та додаткові відпустки повної тривалості надаються працівникам після 
закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації у 
відповідному році роботи; 

б. Святкові і неробочі дні при визначенні тривалості щорічних відпусток не враховуються; 
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Право.  Пробний іспит 

в. Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання 
працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних 
днів; 

г. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується 
між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово 
повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за два тижні до 
встановленого графіком строку. 

 
5.55. Яке адміністративне стягнення може застосовуватися тільки як додаткове адміністративне 
стягнення? 

а. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; 
б. Попередження; 
в. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом 

адміністративного правопорушення; 
г. Штрафні бали. 

 
5.56. Яке покарання може застосовуватися тільки як додаткове покарання за вчинення злочину? 

а. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; 
б. Службові обмеження для військовослужбовців; 
в. Конфіскація майна; 
г. Штраф. 
 

5.57. В якому розмірі може бути накладено штраф як адміністративне стягнення на посадових осіб 
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, які 
використовують найману працю, за таке порушення вимог законодавства про працю та про охорону 
праці як фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)? 

а. Від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
б. Від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
в. Від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
г. Від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 
5.58. В якому розмірі може бути накладено штраф як покарання за таке грубе порушення 
законодавства про працю як незаконне звільнення працівника (будь-якого, крім: неповнолітнього, 
вагітної жінки, самотнього батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 
років або дитину-інваліда) з роботи, з особистих мотивів? 

а. Від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
б. Від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
в. Від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
г. Від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 
5.59. За загальним правилом протягом якого строку можуть бути пред’явлені до примусового 
виконання виконавчі документи (крім посвідчень комісій по трудових спорах і виконавчих 
документів, за якими стягувачем є держава або державний орган)? 

а. Протягом одного року; 
б. Протягом трьох років; 
в. Протягом п'яти років; 
г. Протягом будь-якого строку. 

 
5.60. Протягом якого строку може бути пред’явлений до примусового виконання виконавчий 
документ про стягнення періодичних платежів у справах про відшкодування шкоди, заподіяної 
внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я? 

а. Протягом одного року; 
б. Протягом двох років; 
в. Протягом трьох років; 
г. Протягом всього періоду, на який присуджено платежі. 
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