Розробники: Булавіна С.Є., Колодяжна В.В., Коренга Ю.В., Крисюк Ю.П.,
Куренда Л.П., Наливайко Т.В

Тест ::: ОСНОВИ ПРАВА
Тема :: 1 рівень складності
1.

Оберіть правильну відповідь:
ЦІЛІСНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ ВИКОНУЮТЬСЯ
ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ НАЗИВАЄТЬСЯ:

2.

o
o
o
o
o

апарат держави
орган держави
політична система
система права
механізм держави
Оберіть правильну відповідь:
ПРАВО, ЯКЕ ДІЄ У КОНКРЕТНІЙ ДЕРЖАВІ ЯК ЗАГАЛЬНА, НЕЗАЛЕЖНА ВІД ВОЛІ ОКРЕМОГО СУБ’ЄКТА ПРАВА
ПОТРЕБА В РЕГУЛЮВАННІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН МІЖ ЛЮДЬМИ, НАЗИВАЄТЬСЯ:

3.

o
o
o
o

природне право
суб’єктивне право
об’єктивне право
публічне право
Оберіть правильну відповідь:
ДЕРЖАВНИЙ РЕЖИМ – ЦЕ:

o

4.

сукупність форм і методів здійснення державної влади, обсяг та рівень реальності прав і свобод громадян та
рівень їх участі в управлінні справами держави і суспільства
o організований державою чи безпосередньо народом колектив державних службовців, який наділений
владними повноваженнями
o територіальний поділ держави та механізм взаємовідносин її складових частин між собою і державою в цілому
o порядок організації вищих державних органів
Оберіть правильну відповідь:
ПРИМУСОВО УТВОРЕНА, ЗАЗВИЧАЙ ЧЕРЕЗ ЗАВОЮВАННЯ ОДНОГО НАРОДУ ІНШИМ, СКЛАДНА ДЕРЖАВА,
ЧАСТИНИ ЯКОЇ ПОВНІСТЮ ЗАЛЕЖАТЬ ВІД ВЕРХОВНОЇ ВЛАДИ, НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o
o

5.

монархія
метрополія
імперія
диктатура
Оберіть правильну відповідь:
ДО СКЛАДНИХ ДЕРЖАВ ВІДНОСИТЬСЯ:

6.

o
o
o
o

монархія
федерація
республіка
деспотія
Оберіть правильну відповідь:
СИСТЕМА ВСТАНОВЛЕНИХ АБО САНКЦІОНОВАНИХ ДЕРЖАВОЮ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАВИЛ (НОРМ)
ПОВЕДІНКИ, СПРЯМОВАНИХ НА ВРЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН, І ДОТРИМАННЯ ЯКИХ
ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВИ НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o

законодавство
право
права людини
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7.

o
o

кодекс
система права
Оберіть правильну відповідь:
ОРГАНІЗОВАНИЙ ДЕРЖАВОЮ ЧИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НАРОДОМ КОЛЕКТИВ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ЯКИЙ
НАДІЛЕНИЙ ВЛАДНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, НАЗИВАЄТЬСЯ:

8.

o
o
o
o

орган держави
механізм держави
державна установа
апарат держави
Оберіть правильну відповідь:
СИСТЕМА ВСІХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ЯКІ ОРГАНІЗОВУЮТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВИ ТА ВИКОНАННЯ ЇЇ
ФУНКЦІЙ, НАЗИВАЄТЬСЯ:

9.

o
o
o

механізм держави
апарат держави
державний примус
Оберіть правильну відповідь:
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ, ЩО ДІЮТЬ В СУСПІЛЬСТВІ І ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ РІЗНИМИ ЗАСОБАМИ ВПЛИВУ,
НАЗИВАЮТЬСЯ:

o
o
o
o

етика
культура
соціальні норми
норми права
10. Оберіть правильну відповідь:
ДО ФОРМ (ДЖЕРЕЛ) ПРАВА ВІДНОСИТЬСЯ:

o
o
o

правила суспільного життя
політичний акт
правовий звичай
11. Оберіть правильну відповідь:
ЗВИЧАЄВЕ ПРАВИЛО ПОВЕДІНКИ, ЯКЕ САНКЦІОНУЄТЬСЯ І ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ДЕРЖАВОЮ, НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o

традицією
моральною нормою
правовим звичаєм
12. Оберіть правильну відповідь:
ВИДАНИЙ УПОВНОВАЖЕНИМ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНОМ ОФІЦІЙНИЙ ПИСЬМОВИЙ ДОКУМЕНТ, У ЯКОМУ
ЗАКРІПЛЮЮТЬСЯ ОБОВ'ЯЗКОВІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ
ДЕРЖАВНИМ ПРИМУСОМ НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o

норма права
нормативно-правовий акт
правовий припис
13. Оберіть правильну відповідь:
РІШЕННЯ СУДОВОГО ОРГАНУ ЩОДО КОНКРЕТНОЇ СПРАВИ, ЯКЕ СТАЄ ОБОВ’ЯЗКОВИМ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ІНШИХ
АНАЛОГІЧНИХ СПРАВ, НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o

постановою
вироком
правовим прецедентом
14. Оберіть правильну відповідь:
ВРЕГУЛЬОВАНІ НОРМАМИ ПРАВА СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ, УЧАСНИКИ (СУБ’ЄКТИ) ЯКИХ ВИСТУПАЮТЬ ЯК НОСІЇ
СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ І ЮРИДИЧНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ДЕРЖАВОЮ, НАЗИВАЮТЬСЯ:

o
o
o

суспільними відносинами
громадянськими відносинами
правовими відносинами
15. Оберіть правильну відповідь:
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РЕАЛЬНІ СОЦІАЛЬНІ БЛАГА, ЯКІ ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ ПОТРЕБИ Й ІНТЕРЕСИ ЛЮДЕЙ І З ПРИВОДУ ЯКИХ МІЖ
СУБ’ЄКТАМИ ВИНИКАЮТЬ, ЗМІНЮЮТЬСЯ ЧИ ПРИПИНЯЮТЬСЯ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ, НАЗИВАЮТЬСЯ:

o
o
o

правовідносинами
об’єктом правовідносин
юридичними фактами
16. Оберіть правильну відповідь:
КОНКРЕТНІ ЖИТТЄВІ ОБСТАВИНИ, ЯКІ ВИКЛИКАЮТЬ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНУ ЧИ ПРИПИНЕННЯ ПРАВОВИХ
ВІДНОСИН, НАЗИВАЮТЬСЯ

o
o
o
o

змістом правовідносин
юридичними фактами
об’єктивною стороною
об’єктом правовідносин
17. Оберіть правильну відповідь:
ЗАКРІПЛЕНІ У ЮРИДИЧНИХ НОРМАХ МЕЖІ МОЖЛИВОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИ ЩОДО ІНШИХ СУБ’ЄКТІВ ПРАВА
НАЗИВАЮТЬСЯ:

o
o
o

позитивними правами
природними правами
суб’єктивними правами
18. Оберіть правильну відповідь:
СУВЕРЕННА ПОЛІТИЧНА ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ ПЕВНОЇ ЧАСТИНИ НАСЕЛЕННЯ З
ПРИТАМАННИМ ЇХ СПЕЦІАЛЬНИМ АПАРАТОМ УПРАВЛІННЯ І ПРИМУСУ, ЯКА СПРОМОЖНА ЗА ДОПОМОГОЮ
ПРАВА ВСТАНОВЛЮВАТИ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВІ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ПРАВИЛА, КЕРУВАТИ ТА УПРАВЛЯТИ
ЗАГАЛЬНОСУСПІЛЬНИМИ СПРАВАМИ НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o
o

механізмом держави
формою правління
політичнии режимом
державою
19. Оберіть правильну відповідь:
СИСТЕМА СУТТЄВИХ РИС, ВЛАСТИВИХ УСІМ ДЕРЖАВАМ, ЕКОНОМІЧНОЮ ОСНОВОЮ ЯКИХ Є ПЕВНИЙ ТИП
ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН І ЯКІ ВИРАЖАЮТЬ СОЦІАЛЬНО-ЗМІСТОВНУ СУТНІСТЬ І СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
ДЕРЖАВИ, НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o

системою держави
формою держави
історичним типом держави
20. Оберіть правильну відповідь:
ПОЛІТИКО-ЮРИДИЧНА ВЛАСТИВІСТЬ ДЕРЖАВИ, ЯКА ОЗНАЧАЄ ЇЇ ВЕРХОВЕНСТВО І ПОВНОТУ ВСЕРЕДИНІ
КРАЇНИ, НЕЗАЛЕЖНІСТЬ І РІВНОПРАВНІСТЬ ЗЗОВНІ, НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o

суверенітетом держави
формою державного правління
формою державного устрою
21. Оберіть правильну відповідь:
СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ВИЩОЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ – ЦЕ:

o
o
o

форма державного устрою
державний режим
форма державного правління
22. Оберіть правильну відповідь:
ДО ФОРМ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ ВІДНОСИТЬСЯ:

o
o
o
o

теократія
дуалістична монархія
унія
федерація
23. Оберіть правильну відповідь:
ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ – ЦЕ:
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o
o
o

спосіб організації центральних органів державної влади
спосіб здійснення державної влади певними методами і способами
спосіб поділу території держави на складові частини і розподілу повноважень між загальнодержавними і
місцевими органами влади
o спосіб організації вищої державної влади
24. Оберіть правильну відповідь:
ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ, ПРИ ЯКІЙ ВЛАДА МОНАРХА ОБМЕЖУЄТЬСЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПАРЛАМЕНТУ,
НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o
o

імперією
конфедерацією
конституційною монархією
парламентською республікою
25. Оберіть правильну відповідь:
ЕЛЕМЕНТАМИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВИ Є:

o
o
o

громадські організації
органи держави
політичні партії
26. Оберіть правильну відповідь:
СИСТЕМА ВСІХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬСТВОМ, ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ
ДЕРЖАВИ НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o

апаратом держави
механізмом держави
органом держави
27. Оберіть правильну відповідь:
ВПОРЯДКОВАНА, СКЛАДНА, БАГАТОГРАННА СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ І НЕДЕРЖАВНИХ СТОСУНКІВ СОЦІАЛЬНИХ
(СУСПІЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ) ІНСТИТУТІВ, ЩО ВИКОНУЮТЬ ПЕВНІ ПОЛІТИЧНІ ФУНКЦІЇ НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o

політичною системою
механізмом держави
правовою системою
28. Оберіть правильну відповідь:
ЗА СТРОКОМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНИ ДЕРЖАВИ БУВАЮТЬ:

o
o
o
o

постійними
локальними
місцевими
виборними
29. Оберіть правильну відповідь:
ЗА ТЕРИТОРІЄЮ ДІЇ ОРГАНИ ДЕРЖАВИ БУВАЮТЬ:

o
o
o

виборними
постійними
місцевими
30. Оберіть правильну відповідь:
ЗА СПОСОБОМ УТВОРЕННЯ ОРГАНИ ДЕРЖАВИ МОЖУТЬ БУТИ:

o
o
o
o

локальні
виборні
постійні
місцеві
31. Оберіть правильну відповідь:
ЗА ПРИНЦИПОМ ПОДІЛУ ВЛАДИ ОРГАНИ ДЕРЖАВИ МОЖУТЬ БУТИ:

o
o
o

виборними
судовими
місцевими
32. Оберіть правильну відповідь:
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ВКАЖІТЬ ПРАВИЛЬНЕ ТВЕРДЖЕННЯ

o
o
o

мораль і право – соціальні норми
право – це особливий вид моралі
мораль – це особливий вид права
33. Оберіть правильну відповідь:
ДЕРЖАВА ЗАБЕЗПЕЧУЄ ДОТРИМАННЯ НОРМ ПРАВА В СУСПІЛЬСТВІ ЗА ДОПОМОГОЮ:

o
o
o
o
o

державного примусу
звичаїв і традицій
релігії
моралі
переконання
34. Оберіть правильну відповідь:
ОЗНАКОЮ ПРАВА Є:

o
o
o

моральність
формальна визначеність
об’єктивність
35. Оберіть правильну відповідь:
НАЙДІЄВІШИМ РЕГУЛЯТОРОМ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН Є

o
o
o
o

релігійні норми
норми права
звичаї і традиції
норми моралі
36. Оберіть правильну відповідь:
ВОЛЬОВА ПОВЕДІНКА ЛЮДЕЙ, ЗОВНІШНЄ ОФОРМЛЕННЯ ЇХ ВОЛІ, СВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o

юридичною дією
юридичним фактом
юридичним актом
37. Оберіть правильну відповідь:
СУКУПНІСТЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЯКІ ВИДАЮТЬСЯ В УСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ, НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o
o
o

законодавством
юридичними нормами
інститутом права
галуззю права
законами
38. Оберіть правильну відповідь:
ПРАВОВИЙ АКТ, ЯКИЙ СТОСУЄТЬСЯ КОНКРЕТНОГО ВИПАДКУ ЧИ КОНКРЕТНОЇ СПРАВИ, НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o

правовим прецедентом
індивідуальним правовим актом
нормативно-правовим актом
39. Оберіть правильну відповідь:
СИСТЕМА ЮРИДИЧНИХ НОРМ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ПЕВНУ ГРУПУ ОДНОРІДНИХ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН У РАМКАХ
ГАЛУЗІ ПРАВА, НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o

інститутом права
підгалуззю
розділом
40. Оберіть правильну відповідь:
ТЕОРІЯ, ЯКА ПОВ’ЯЗУЄ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ ПРИРОДЖЕНИМИ ПОТРЕБАМИ ОДНИХ ЛЮДЕЙ КЕРУВАТИ, А
ІНШИХ – ПІДКОРЯТИСЬ, НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o

теологічною
патріархальною
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o
o
o

договірною
психологічною
органічною
41. Оберіть правильну відповідь:
ПРАВИЛО ПОВЕДІНКИ, ЯКЕ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ЗА ВЗАЄМНОЮ ДОМОВЛЕНІСТЮ КІЛЬКОХ СУБ’ЄКТІВ І
ВИЗНАЄТЬСЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ДЕРЖАВОЮ, НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o
o

правовим прецедентом
нормативним договором
правовим звичаєм
нормативно-правовим актом
42. Оберіть правильну відповідь:
НОРМИ, ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬ БАЖАНУ, АЛЕ НЕ ОБОВ’ЯЗКОВУ ПОВЕДІНКУ СУБ’ЄКТІВ, НАЗИВАЮТЬСЯ:

o
o
o
o

диспозитивними
імперативними
заохочувальними
рекомендаційними
43. Оберіть правильну відповідь:
ДО ПЕРВИННИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВИ НАЛЕЖАТЬ:

o
o
o
o

Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Конституційний Суд України
Рада національної безпеки та оборони
44. Оберіть правильну відповідь:
ІЗ НАЗВАНИХ ОРГАНІВ ПЕРЕРАХУЙТЕ ЗАКОНОДАВЧІ ОРГАНИ УКРАЇНИ:

o
o
o
o

Конституційний Суд України
Президент України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
45. Оберіть правильну відповідь:
ПОВТОРНІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПРОВОДЯТЬСЯ У ВИПАДКУ

o
o

дострокового припинення повноважень Президента України
якщо до виборчого бюлетеня для голосування було включено не більше двох кандидатів на пост Президента
України і жодного з них не було обрано
o створення нових адміністративно-територіальних одиниць до закінчення конституційного строку повноважень
Президента України
46. Оберіть правильну відповідь:
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПРИЗНАЧАЄ:

o
o
o

Конституційний Суд України
Верховна Рада України
Центральна виборча комісія
47. Оберіть правильну відповідь:
ЧЕРГОВІ ВИБОРИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ВІДБУВАЮТЬСЯ:

o
o
o
o

в першу неділю березня п'ятого року повноважень
в останню неділю березня п'ятого року повноважень
в першу неділю жовтня п'ятого року повноважень
в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень
48. Оберіть правильну відповідь:
ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА:

o
o
o

мажоритарною системою
пропорційною системою
змішаною системою
49. Оберіть правильну відповідь:
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ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ ОБЛАСНИХ РАД ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА:

o
o
o

мажоритарною системою
пропорційною системою
змішаною системою
50. Оберіть правильну відповідь:
ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ СІЛЬСЬКИХ РАД ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА:

o
o
o

мажоритарною системою
пропорційною системою
змішаною системою
51. Оберіть правильну відповідь:
ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ СЕЛИЩНИХ РАД ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА:

o
o
o

мажоритарною системою
пропорційною системою
змішаною системою
52. Оберіть правильну відповідь:
ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЬКИХ РАД ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА:

o
o
o

мажоритарною системою
пропорційною системою
змішаною системою
53. Оберіть правильну відповідь:
ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ РАЙОННИХ У МІСТАХ РАД ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА:

o
o
o

мажоритарною системою
пропорційною системою
змішаною системою
54. Оберіть правильну відповідь:
ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА:

o
o
o

мажоритарною системою
пропорційною системою
змішаною системою
55. Оберіть правильну відповідь:
ВИБОРИ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА:

o
o
o

мажоритарною системою
пропорційною системою
змішаною системою
56. Оберіть правильну відповідь:
ВИБОРИ СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА:

o
o
o

мажоритарною системою
пропорційною системою
змішаною системою
57. Оберіть правильну відповідь:
ВИБОРИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА:

o
o
o

мажоритарною системою
пропорційною системою
змішаною системою
58. Оберіть правильну відповідь:
ГОЛОСУВАННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ПРОВОДИТЬСЯ У ДЕНЬ ВИБОРІВ:

o
o

з восьмої до двадцятої години
з восьмої до двадцять другої години
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o
o

з сьомої до двадцятої години
з сьомої до двадцять другої години
59. Оберіть правильну відповідь:
ГОЛОСУВАННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ ПРОВОДИТЬСЯ У ДЕНЬ ВИБОРІВ:

o
o
o
o

з восьмої до двадцятої години
з восьмої до двадцять другої години
з сьомої до двадцятої години
з сьомої до двадцять другої години
60. Оберіть правильну відповідь:
ДОБРОВІЛЬНЕ ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ, СТВОРЕНЕ НА ОСНОВІ ЄДНОСТІ ІНТЕРЕСІВ ДЛЯ СПІЛЬНОЇ
РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНАМИ СВОЇХ ПРАВ І СВОБОД НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o

місцевим самоврядуванням
громадською організацією
об’єднанням громадян
61. Оберіть правильну відповідь:
ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН – ПРИХИЛЬНИКІВ ПЕВНОЇ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ, ЯКІ МАЮТЬ
ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ УЧАСТЬ У ВИРОБЛЕННІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ, ФОРМУВАННІ ОРГАНІВ ВЛАДИ, МІСЦЕВОГО
ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ І ПРЕДСТАВНИЦТВО У ЇХ СКЛАДІ НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o

політичною партією
виборчим блоком
місцевим самоврядуванням
62. Оберіть правильну відповідь:
ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ СВОЇХ ЗАКОННИХ СОЦІАЛЬНИХ, ЕКОНОМІЧНИХ,
ТВОРЧИХ, ВІКОВИХ, НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ, СПОРТИВНИХ ТА ІНШИХ СПІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o

виборчим блоком
місцевим самоврядуванням
громадською організацією
63. Оберіть правильну відповідь:
ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ СТАНОВИТЬ:

o
o
o
o

1 рік
3 роки
4 роки
5 років
64. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ ВІК, З ЯКОГО ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ МОЖЕ БУТИ НАРОДНИМ ДЕПУТАТОМ УКРАЇНИ:

o
o
o
o

16 років
18 років
21 рік
35 років
65. Оберіть правильну відповідь:
ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ СТАНОВИТЬ:

o
o
o
o

1 рік
3 роки
4 роки
5 років
66. Оберіть правильну відповідь:
ОСОБЛИВА ПРОЦЕДУРА УСУНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З ПОСТА НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o

інавгурацією
імпічментом
імплементацією
67. Оберіть правильну відповідь:
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ВКАЖІТЬ, ЯКА КІЛЬКІСТЬ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ СТАНОВИТЬ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СКЛАД ВЕРХОВНОЇ РАДИ
УКРАЇНИ:

o
o
o
o

225
300
400
450
68. Оберіть правильну відповідь:
ОСОБА, ЯКА ПРЕТЕНДУЄ НА ПОСАДУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, ПОВИННА ДОСЯГНУТИ:

o
o
o
o

18 років
21 року
35 років
45 років
69. Оберіть правильну відповідь:
УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ НА:

o
o
o
o

1 рік
3 роки
4 роки
5 років
70. Оберіть правильну відповідь:
ВІД ІМЕНІ НАРОДУ УКРАЇНИ ПРАВО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ ЗДІЙСНЮЄ:

o
o
o
o

Верховна Рада України
Президент України
Кабінет Міністрів України
органи місцевого самоврядування
71. Оберіть правильну відповідь:
СКЛАДОВА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ НОРМИ, В ЯКІЙ ЗАЗНАЧЕНІ ОБСТАВИНИ (УМОВИ), З НАСТАННЯМ ЧИ
НЕНАСТАННЯМ ЯКИХ ПРИПИС ВСТУПАЄ В ДІЮ, НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o

гіпотезою
диспозицією
санкцією
72. Оберіть правильну відповідь:
НОРМИ, ЯКІ ПРИПИСУЮТЬ НОСІЯМ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ЗДІЙСНЮВАТИ ТІ ЧИ ІНШІ ДІЇ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ,
НАЗИВАЮТЬСЯ:

o
o
o
o

зобов’язальними
забороняючими
уповноважуючими
рекомендаційними
73. Оберіть правильну відповідь:
ЗДАТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ РЕАЛІЗОВУВАТИ СВОЇ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ,
НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o

адміністративною правоздатністю
адміністративною дієздатністю
адміністративною деліктоздатністю
74. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ ВІК, ПІСЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЯКОГО НАСТАЄ АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

o
o
o
o

14 років
16 років
18 років
21 рік
75. Оберіть правильну відповідь:
АДМІНІСТРАТИВНИЙ АРЕШТ ЯК АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА СТРОК ДО:
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o
o
o
o
o
o

3 діб
5 діб
10 діб
15 діб
1 місяця
2 місяців
76. Оберіть правильну відповідь:
АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ У ВИГЛЯДІ ВИПРАВНИХ РОБІТ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ:

o
o
o

органами внутрішніх справ (міліцією)
прокуратурою
судом
77. Оберіть правильну відповідь:
АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ У ВИГЛЯДІ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ:

o
o
o

органами внутрішніх справ (міліцією)
прокуратурою
судом
78. Оберіть правильну відповідь:
ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ ЗГІДНО З КОДЕКСОМ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ НА ТЕРМІН:

o
o
o
o

від 10 до 50 год.
від 20 до 60 год.
від 50 до 150 год.
від 60 до 240 год.
79. Оберіть правильну відповідь:
АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ НАДАНОГО ГРОМАДЯНИНОВІ ПРАВА ПОЛЮВАННЯ
ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА СТРОК ДО:

o
o
o
o
o

1 року
2 років
3 років
4 років
5 років
80. Оберіть правильну відповідь:
АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ НАДАНОГО ГРОМАДЯНИНОВІ ПРАВА КЕРУВАННЯ
ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА СТРОК ДО:

o
o
o
o
o

1 року
2 років
3 років
4 років
5 років
81. Оберіть правильну відповідь:
ОСНОВНА ЧАСТИНА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ НОРМИ, В ЯКІЙ ВИЗНАЧЕНО КОНКРЕТНЕ ПРАВИЛО
ПОВЕДІНКИ, НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o

гіпотеза
диспозиція
санкція
82. Оберіть правильну відповідь:
НОРМИ, ЯКІ ВСТАНОВЛЮЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ ВИКОНАВЦІВ ДІЯТИ В МЕЖАХ ЇХ ПРИПИСІВ І НАДІЛЯЮТЬ ЇХ
ПРАВОМ ВИБОРУ ВІДПОВІДНОЇ МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ В МЕЖАХ, ЩО ДОЗВОЛЕНО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ,
НАЗИВАЮТЬСЯ:

o
o
o
o

зобов’язальні
забороняючі
уповноважуючі
рекомендаційні
83. Оберіть правильну відповідь:
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ЗДАТНІСТЬ СУБ’ЄКТА НЕСТИ ЮРИДИЧНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ
НОРМ, НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o

адміністративна правоздатність
адміністративна дієздатність
адміністративна деліктоздатність
84. Оберіть правильну відповідь:
ЗА ЗАГАЛЬНИМ ПРАВИЛОМ АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ МОЖЕ БУТИ НАКЛАДЕНЕ НЕ ПІЗНІШ ЯК:

o
o
o
o
o
o

через місяць з дня вчинення правопорушення
через 2 місяці з дня вчинення правопорушення
через 3 місяці з дня вчинення правопорушення
через 6 місяців з дня вчинення правопорушення
через рік з дня вчинення правопорушення
через 3 роки з дня вчинення правопорушення
85. Оберіть правильну відповідь:
ЗА ЗАГАЛЬНИМ ПРАВИЛОМ ПРИ ТРИВАЮЧОМУ ПРАВОПОРУШЕННІ АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ МОЖЕ БУТИ
НАКЛАДЕНО НЕ ПІЗНІШЕ ЯК:

o
o
o
o
o
o

через місяць з дня вчинення правопорушення
через два місяці з дня вчинення правопорушення
через три місяці з дня вчинення правопорушення
через шість місяців з дня вчинення правопорушення
через рік з дня вчинення правопорушення
через два місяці з дня його виявлення
86. Оберіть правильну відповідь:
ВИПРАВНІ РОБОТИ ЗГІДНО З КОДЕКСОМ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ НА СТРОК ДО:

o
o
o
o
o
o

15 діб
1 місяця
2 місяців
3 місяців
6 місяців
1 року
87. Оберіть правильну відповідь:
АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ У ВИГЛЯДІ АДМІНІСТРАТИВНОГО АРЕШТУ МОЖЕ ПРИЗНАЧАТИ:

o
o
o

органи внутрішніх справ (міліція)
прокуратура
суд
88. Оберіть правильну відповідь:
ЗДАТНІСТЬ ОСОБИ МАТИ ЦИВІЛЬНІ ПРАВА І НЕСТИ ЦИВІЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o

цивільна правосуб’єктність
цивільна правоздатність
цивільна дієздатність
89. Оберіть правильну відповідь:
ПОВНУ ЦИВІЛЬНУ ДІЄЗДАТНІСТЬ МАЄ ФІЗИЧНА ОСОБА, ЯКА ДОСЯГЛА:

o
o
o
o

14 років
16 років
18 років
21 року
90. Оберіть правильну відповідь:
ЧАСТКОВУ ДІЄЗДАТНІСТЬ МАЄ ОСОБА У ВІЦІ:

o
o
o
o

до 12 років
до 14 років
до 16 років
до 18 років
91. Оберіть правильну відповідь:
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НЕПОВНУ ДІЄЗДАТНІСТЬ МАЄ ОСОБА У ВІЦІ:

o
o
o
o

8-12 років
12-16 років
14-18 років
16-21 року
92. Оберіть правильну відповідь:
НАД НЕДІЄЗДАТНОЮ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ:

o
o
o
o

нагляд
опіка
патронаж
піклування
93. Оберіть правильну відповідь:
НАД ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ, ЦИВІЛЬНА ДІЄЗДАТНІСТЬ ЯКИХ ОБМЕЖЕНА, ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ:

o
o
o
o

нагляд
опіка
патронаж
піклування
94. Оберіть правильну відповідь:
НАД МАЛОЛІТНІМИ ОСОБАМИ, ЯКІ Є СИРОТАМИ АБО ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ,
ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ:

o
o
o
o
o

патронаж
охорона
опіка
піклування
нагляд
95. Оберіть правильну відповідь:
НАД НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ, ЯКІ Є СИРОТАМИ АБО ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ,
ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ:

o
o
o
o
o

патронаж
охорона
опіка
піклування
нагляд
96. Оберіть правильну відповідь:
ПРАВОЧИНИ ВІД ІМЕНІ НЕДІЄЗДАТНОЇ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ В ЇЇ ІНТЕРЕСАХ ВЧИНЯЄ:

o
o
o
o

піклувальник
заклад, в якому особа перебуває на лікуванні
опікун
орган соціального захисту
97. Оберіть правильну відповідь:
МІСЦЕМ ВІДКРИТТЯ СПАДЩИНИ ВИЗНАЄТЬСЯ:

o
o
o
o
o

останнє місце проживання спадкодавця
переважне місце проживання спадкодавця
нотаріальна контора за місцем знаходження майна
постійне місце проживання спадкоємця
місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, незалежно від наявності відомостей про
останнє місце проживання спадкодавця
98. Оберіть правильну відповідь:
ФІЗИЧНА ОСОБА МОЖЕ БУТИ ВИЗНАНА ОБМЕЖЕНО ДІЄЗДАТНОЮ:

o
o
o
o

органом опіки або піклування
судом
органом соціального захисту:
медичною установою
99. Оберіть правильну відповідь:
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ДОХОДИ, ЯКІ ОСОБА МОГЛА Б РЕАЛЬНО ОДЕРЖАТИ ЗА ЗВИЧАЙНИХ ОБСТАВИН, ЯКБИ ЇЇ ПРАВО НЕ БУЛО
ПОРУШЕНЕ – ЦЕ:

o
o
o
o
o

шкода
реальні збитки
упущена вигода
моральна шкода
нікчемний правочин
100. Оберіть правильну відповідь:
ЗА ДОГОВОРОМ ОРЕНДИ НА ПЕРЕДАНЕ ОРЕНДАРЮ МАЙНО ВІН МАЄ ПРАВО:

o
o
o
o

оперативного управління
користування
повного господарського відання:
розпорядження
101. Оберіть правильну відповідь:
ДІЯ ОСОБИ, СПРЯМОВАНА НА НАБУТТЯ, ЗМІНУ АБО ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ
НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o

зобов’язанням
правочином
договором
102. Оберіть правильну відповідь:
ЗДАТНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 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 ВІДПОВІДАТИ У РАЗІ ЇХ НЕВИКОНАННЯ НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o

цивільною правосуб’єктністю
цивільною правоздатність
цивільною дієздатністю
103. Оберіть правильну відповідь:
ДИТИНУ ЯКОГО ВІКУ ПАСАЖИР МАЄ ПРАВО ПРОВОЗИТИ З СОБОЮ БЕЗОПЛАТНО БЕЗ ПРАВА ЗАЙНЯТТЯ НЕЮ
ОКРЕМОГО МІСЦЯ:

o
o
o
o

до 3 років
до 5 років
до 6 років
до 7 років
104. Оберіть правильну відповідь:
ДОМОВЛЕНІСТЬ ДВОХ АБО БІЛЬШЕ СТОРІН, СПРЯМОВАНА НА ВСТАНОВЛЕННЯ, ЗМІНУ АБО ПРИПИНЕННЯ
ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o

зобов’язанням
правочином
договором
105. Оберіть правильну відповідь:
ЦИВІЛЬНА ПРАВОЗДАТНІСТЬ У ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ВИНИКАЄ:

o
o
o
o

з моменту народження
у 16 років
у 18 років
у 21 рік
106. Оберіть правильну відповідь:
ЦИВІЛЬНА ПРАВОЗДАТНІСТЬ У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВИНИКАЄ З МОМЕНТУ:

o
o
o

державної реєстрації
розробки установчих документів
створення керівних органів
107. Оберіть правильну відповідь:
ПРАВОВІ НОРМИ ТА ІНСТИТУТИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВСІХ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН СТАНОВЛЯТЬ:
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o
o
o

загальну частину цивільного права
особливу частину цивільного права
спеціальну частину цивільного права
108. Оберіть правильну відповідь:
НОРМИ ПРАВА, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ОКРЕМІ ГРУПИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН СТАНОВЛЯТЬ:

o
o
o

загальну частину цивільного права
особливу частину цивільного права
спеціальну частину цивільного права
109. Оберіть правильну відповідь:
ЗАГАЛЬНА ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ СТАНОВИТЬ:

o
o
o
o

1 рік
2 роки
3 роки
5 років
110. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ ДОГОВІР, ЗА ЯКИМ КОЖНА ІЗ СТОРІН ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ ПЕРЕДАТИ ДРУГІЙ СТОРОНІ У ВЛАСНІСТЬ
ОДИН ТОВАР В ОБМІН НА ІНШИЙ ТОВАР:

o
o
o
o

купівлі-продажу
поставки
міни
ренти
111. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ, СКІЛЬКИ ІСНУЄ ЧЕРГ СПАДКОЄМЦІВ ЗА ЗАКОНОМ:

o
o
o
o

3
4
5
7
112. Оберіть правильну відповідь:
ЗАГАЛЬНИЙ СТРОК ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ СТАНОВИТЬ:

o
o
o
o

1 місяць
2 місяці
3 місяці
6 місяців
113. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ, ПРОТЯГОМ ЯКОГО ЧАСУ НЕЗ’ЯВЛЕННЯ НА РОБОТУ ВНАСЛІДОК ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ТЯГНЕ ЗА СОБОЮ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ ВЛАСНИКА АБО УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ
ОРГАНУ:

o
o
o
o

більше 1 місяця
більше 3 місяців
більше 4 місяців
більше 6 місяців
114. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ, СКІЛЬКИ ГОДИН НА ТИЖДЕНЬ СТАНОВИТЬ СКОРОЧЕНА ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ ДЛЯ
ПРАЦІВНИКІВ ВІКОМ ВІД 16 ДО 18 РОКІВ:

o
o
o
o

24 години
36 годин
38 годин
40 годин
115. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ, НА СКІЛЬКИ ГОДИН ВСТАНОВЛЕНА ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ (ЗМІНИ) СКОРОЧУЄТЬСЯ ПРИ РОБОТІ В
НІЧНИЙ ЧАС:

o
o

на 30 хвилин
на 1 годину

14

o
o

на 2 години
на 3 години
116. Оберіть правильну відповідь:
МАКСИМАЛЬНИЙ ЧАС ПЕРЕРВИ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ І ХАРЧУВАННЯ СТАНОВИТЬ:

o
o
o
o

30 хвилин
45 хвилин
1 годину
2 години
117. Оберіть правильну відповідь:
ТРИВАЛІСТЬ ЩОРІЧНОЇ ОСНОВНОЇ ВІДПУСТКИ СТАНОВИТЬ НЕ МЕНШЕ:

o
o
o
o

15 днів
24 днів
31 дня
45 днів
118. Оберіть правильну відповідь:
РОБОТА В НАДУРОЧНИЙ ЧАС ЗА ПОГОДИННОЮ СИСТЕМОЮ ОПЛАТИ ПРАЦІ ОПЛАЧУЄТЬСЯ:

o
o
o
o

як завжди
на 20% більше
у подвійному розмірі
у потрійному розмірі
119. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ, СКІЛЬКИ РАЗІВ НА МІСЯЦЬ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКАМ:

o
o
o

1 раз
не менше 2 разів
не менше 3 разів
120. Оберіть правильну відповідь:
СТРОК ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ РОБІТНИКІВ НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ:

o
o
o
o

1 місяць
2 місяці
3 місяці
6 місяців
121. Оберіть правильну відповідь:
ПРАЦІВНИК МАЄ ПРАВО РОЗІРВАТИ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР, УКЛАДЕНИЙ НА НЕВИЗНАЧЕНИЙ СТРОК,
ПОПЕРЕДИВШИ ПРО ЦЕ ВЛАСНИКА АБО УПОВНОВАЖЕНИЙ НИМ ОРГАН ПИСЬМОВО ЗА:

o
o
o
o

3 дні
тиждень
2 тижні
місяць
122. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ, СКІЛЬКИ ГОДИН НА ТИЖДЕНЬ НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ НОРМАЛЬНА ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ
ПРАЦІВНИКІВ:

o
o
o
o

24 години
36 годин
38 годин
40 годин
123. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ, НА СКІЛЬКИ ГОДИН НАПЕРЕДОДНІ СВЯТКОВИХ І НЕРОБОЧИХ ДНІВ СКОРОЧУЄТЬСЯ ТРИВАЛІСТЬ
РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ:

o
o
o
o

на 30 хвилин
на 1 годину
на 2 години
на 3 години
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124. Оберіть правильну відповідь:
ГОДИНИ, ЯКІ КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ ВІДНОСИТЬ ДО НІЧНОГО ЧАСУ:

o
o
o
o

з 20 до 8 години
з 21 до 7 години
з 22 до 6 години
з 23 до 5 години
125. Оберіть правильну відповідь:
ТРИВАЛІСТЬ ЩОТИЖНЕВОГО БЕЗПЕРЕРВНОГО ВІДПОЧИНКУ ПОВИННА БУТИ НЕ МЕНШ ЯК:

o
o
o
o

12 годин
24 години
36 годин
42 години
126. Оберіть правильну відповідь:
ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЯКОГО СТРОКУ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ ПРАЦІВНИКАМ НАДАЮТЬСЯ ЩОРІЧНІ ОСНОВНА ТА
ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ ПОВНОЇ ТРИВАЛОСТІ У ПЕРШИЙ РІК РОБОТИ:

o
o
o
o

6 місяців
9 місяців
11 місяців
12 місяців
127. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ, ЯК ОПЛАЧУЄТЬСЯ РОБОТА У СВЯТКОВИЙ І НЕРОБОЧИЙ ДЕНЬ ЗА ПОГОДИННОЮ СИСТЕМОЮ ОПЛАТИ
ПРАЦІ:

o
o
o
o

як завжди
на 20% більше
у подвійному розмірі
у потрійному розмірі
128. Оберіть правильну відповідь:
ДО ДОСЯГНЕННЯ ДИТИНОЮ ЯКОГО ВІКУ, ЖІНЦІ НАДАЄТЬСЯ ВІДПУСТКА ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ З
ВИПЛАТОЮ ЗА ЦЕЙ ПЕРІОД ДОПОМОГИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА:

o
o
o
o

1 року
2 років
3 років
6 років
129. Оберіть правильну відповідь:
НА ПІДСТАВІ МЕДИЧНОГО ВИСНОВКУ ЖІНКАМ НАДАЄТЬСЯ ОПЛАЧУВАНА ВІДПУСТКА У ЗВ'ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ ТА
ПОЛОГАМИ (ДО ПОЛОГІВ) ТРИВАЛІСТЮ:

o
o
o
o

до 30 днів
до 56 днів
до 70 днів
до 90 днів
130. Оберіть правильну відповідь:
ПРАЦІВНИКАМ, ЩО СТАЮТЬ НА РОБОТУ ВПЕРШЕ, ТРУДОВА КНИЖКА ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ПІСЛЯ ВИДАННЯ НАКАЗУ
ПРО ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ НЕ ПІЗНІШЕ

o
o
o

п’яти днів
одного тижня
одного місяця
131. Оберіть правильну відповідь:
МІНІМАЛЬНИЙ ЩОДЕННИЙ ВІДПОЧИНОК МІЖ РОБОЧИМИ ДНЯМИ (ЗМІНАМИ) МАЄ СТАНОВИТИ НЕ МЕНШЕ:

o
o
o
o

6 годин
10 годин
12 годин
24 годин
132. Оберіть правильну відповідь:
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НА ПІДСТАВІ МЕДИЧНОГО ВИСНОВКУ ЖІНКАМ НАДАЄТЬСЯ ОПЛАЧУВАНА ВІДПУСТКА У ЗВ'ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ ТА
ПОЛОГАМИ (ПІСЛЯ ПОЛОГІВ) ТРИВАЛІСТЮ:

o
o
o
o

до 30 днів
до 56 днів
до 70 днів
до 90 днів
133. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ, ЗІ СКІЛЬКОХ ЧАСТИН СКЛАДАЄТЬСЯ КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ:

o
o
o
o

однієї
двох
трьох
чотирьох
134. Оберіть правильну відповідь:
ЗЛОЧИН, ЗА ЯКИЙ ПЕРЕДБАЧЕНЕ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА СТРОК НЕ БІЛЬШЕ П’ЯТИ
РОКІВ, НАЗИВАЄТЬСЯ ЗЛОЧИНОМ:

o
o
o
o
o
o

малозначним
невеликої тяжкості
середньої тяжкості
тяжким
особливо тяжким
довічним
135. Оберіть правильну відповідь:
ЗЛОЧИН, ЗА ЯКИЙ ПЕРЕДБАЧЕНЕ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА СТРОК ПОНАД ДЕСЯТЬ РОКІВ
АБО ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, НАЗИВАЄТЬСЯ ЗЛОЧИНОМ:

o
o
o
o
o
o

малозначним
невеликої тяжкості
середньої тяжкості
тяжким
особливо тяжким
довічним
136. Оберіть правильну відповідь:
ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ ПРАВООХОРОНЮВАНИМ ІНТЕРЕСАМ ДЛЯ УСУНЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ, ЩО БЕЗПОСЕРЕДНЬО
ЗАГРОЖУЄ ОСОБІ ЧИ ОХОРОНЮВАНИМ ЗАКОНОМ ПРАВАМ ЦІЄЇ ЛЮДИНИ АБО ІНШИХ ОСІБ, А ТАКОЖ
СУСПІЛЬНИМ ІНТЕРЕСАМ ЧИ ІНТЕРЕСАМ ДЕРЖАВИ, ЯКЩО ЦЮ НЕБЕЗПЕКУ В ДАНІЙ ОБСТАНОВЦІ НЕ МОЖНА
БУЛО УСУНУТИ ІНШИМИ ЗАСОБАМИ, НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o

необхідною обороною
крайньою необхідністю
уявною обороною
137. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ ВІК, З ЯКОГО ЗА ЗАГАЛЬНИМ ПРАВИЛОМ НАСТАЄ КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

o
o
o
o

14 років
16 років
18 років
21 рік
138. Оберіть правильну відповідь:
ЗЛОЧИН, ЗА ЯКИЙ ПЕРЕДБАЧЕНЕ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА СТРОК НЕ БІЛЬШЕ ДВОХ РОКІВ
АБО ІНШЕ, БІЛЬШ М’ЯКЕ ПОКАРАННЯ, НАЗИВАЄТЬСЯ ЗЛОЧИНОМ:

o
o
o
o
o
o

малозначним
невеликої тяжкості
середньої тяжкості
тяжким
особливо тяжким
довічним
139. Оберіть правильну відповідь:
ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ ЗГІДНО З КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ НА ТЕРМІН
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o
o
o
o

від 20 до 60 год
від 50 до 150 год
від 60 до 240 год
від 100 до 300 год
140. Оберіть правильну відповідь:
ЗЛОЧИН, ЗА ЯКИЙ ПЕРЕДБАЧЕНЕ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА СТРОК НЕ БІЛЬШЕ ДЕСЯТИ
РОКІВ, НАЗИВАЄТЬСЯ ЗЛОЧИНОМ

o
o
o
o
o
o

малозначним
невеликої тяжкості
середньої тяжкості
тяжким
особливо тяжким
довічним
141. Оберіть правильну відповідь:
ДІЇ, ВЧИНЕНІ З МЕТОЮ ЗАХИСТУ ОХОРОНЮВАНИХ ЗАКОНОМ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ, ЯКА ЗАХИЩАЄТЬСЯ,
АБО ІНШОЇ ОСОБИ, А ТАКОЖ СУСПІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ВІД СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНОГО
ПОСЯГАННЯ ШЛЯХОМ ЗАПОДІЯННЯ ТОМУ, ХТО ПОСЯГАЄ, ШКОДИ, НЕОБХІДНОЇ І ДОСТАТНЬОЇ В ДАНІЙ
ОБСТАНОВЦІ ДЛЯ НЕГАЙНОГО ВІДВЕРНЕННЯ ЧИ ПРИПИНЕННЯ ПОСЯГАННЯ, НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o

необхідною обороною
крайньою необхідністю
уявною обороною
142. Оберіть правильну відповідь:
ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЩО ВСТАНОВЛЮЄ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ:

o
o
o
o
o

завжди має зворотну силу
не має зворотної сили в часі
має зворотну силу, якщо та вирішить суд
не має зворотної дії в часі, якщо так вирішить суд
не має зворотної дії в часі, якщо передбачає покарання у вигляді позбавлення волі
143. Оберіть правильну відповідь:
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР АЛІМЕНТІВ НА ОДНУ ДИТИНУ СТАНОВИТЬ:

o
o
o
o

25 % від заробітної плати
50 % від заробітної плати
не менше 25 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку
не менше 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку
144. Оберіть правильну відповідь:
ШЛЮБНИЙ ВІК ДЛЯ ЧОЛОВІКА ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ У:

o
o
o
o

15 років
16 років
17 років
18 років
145. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ, ПІСЛЯ СПЛИВУ ЯКОГО ЧАСУ ВІД ДНЯ ПОДАННЯ ОСОБАМИ ЗАЯВИ РЕЄСТРУЄТЬСЯ ШЛЮБ:

o
o
o
o

негайно
15 днів
1 місяця
2 місяців
146. Оберіть правильну відповідь:
БАТЬКИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ УТРИМУВАТИ ДИТИНУ ДО ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ:

o
o
o
o

14 років
16 років
18 років
21 року
147. Оберіть правильну відповідь:
ШЛЮБНИЙ ВІК ДЛЯ ЖІНКИ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ У:
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o
o
o
o

15 років
16 років
17 років
18 років
148. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ, ПІСЛЯ СПЛИВУ ЯКОГО ЧАСУ ВІД ДНЯ ПОДАННЯ ЗАЯВИ ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ
ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ ВИНОСИТЬ ПОСТАНОВУ ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ:

o
o
o
o

негайно
15 днів
1 місяця
2 місяців
149. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ ВІК, З ЯКОГО ГРОМАДЯНИ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРАВО НА ОДЕРЖАННЯ ЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ:

o
o
o
o

14 років
16 років
18 років
21 рік
150. Оберіть правильну відповідь:
ПРИ НАДАННІ ЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ЗАСЕЛЕННЯ ОДНІЄЇ КІМНАТИ ОСОБАМИ РІЗНОЇ СТАТІ,
(КРІМ ПОДРУЖЖЯ) СТАРШИМИ ЗА:

o
o
o
o

6 років
9 років
14 років
16 років
151. Оберіть правильну відповідь:
ДОКУМЕНТ, ЯКИЙ Є ЄДИНОЮ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВСЕЛЕННЯ В НАДАНЕ ЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ В БУДИНКУ
ДЕРЖАВНОГО АБО ГРОМАДСЬКОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o
o
o

свідоцтвом на право власності
договором найму
договіром купівлі-продажу
ордером на житлове приміщення
довідкою Бюро технічної інвентаризації
152. Оберіть правильну відповідь:
МАКСИМАЛЬНИЙ СТРОК ДОВГОСТРОКОВОЇ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ СТАНОВИТЬ:

o
o
o
o

10 років
25 років
50 років
100 років
153. Оберіть правильну відповідь:
МАКСИМАЛЬНИЙ СТРОК КОРОТКОСТРОКОВОЇ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ СТАНОВИТЬ:

o
o
o
o

1 рік
3 роки
5 років
10 років
154. Оберіть правильну відповідь:
ВІДПОВІДНО ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ПЕНСІЇ, ІНШІ ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ ТА ДОПОМОГИ, ЩО Є
ОСНОВНИМ ДЖЕРЕЛОМ ІСНУВАННЯ, МАЮТЬ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ РІВЕНЬ ЖИТТЯ, НЕ НИЖЧИЙ ВІД:

o
o
o
o
o
o

прожиткового мінімуму, встановленого органами місцевого самоврядування
прожиткового мінімуму, встановленого міжнародно-правовими актами
мінімальної заробітної плати
прожиткового мінімуму, встановленого законом
достатнього життєвого рівня
нормального життєвого рівня
155. Оберіть правильну відповідь:
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ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ» У
СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ ВИПЛАТА ПЕНСІЙ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ:

o
o
o
o
o
o
o

виключно загального фонду Державного бюджету
виключно спеціального фонду Державного бюджету
Пенсійного фонду
фонду загальнообов’язкового державного соціального забезпечення
фонду Державного майна України
виключно за рахунок коштів пенсіонерів
немає правильної відповіді
156. Оберіть правильну відповідь:
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВІДНОСИТЬСЯ ДО ПОВНОВАЖЕНЬ:

o
o
o
o
o
o
o

Міністерства праці і соціальної політики України
Кабінету Міністрів України
Верховної Ради України
обласних державних адміністрацій
Президента України
органів місцевого самоврядування
органів регіонального самоврядування
157. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ, У ЯКИХ ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ВІДПОВІДНО ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, МЕДИЧНА ДОПОМОГА
НАДАЄТЬСЯ БЕЗОПЛАТНО:

o
o
o
o
o
o
o

виключно у державних закладах
виключно у комунальних закладах
у державних і комунальних закладах
у державних та комунальних закладах, за виключенням спеціалізованих інститутів
виключно в акредитованих державних закладах
виключно у соціальних закладах охорони здоров’я
у всіх без винятку закладах охорони здоров’я
158. Оберіть правильну відповідь:
НАЙВИЩИМ СУДОВИМ ОРГАНОМ У СИСТЕМІ СУДОУСТРОЮ УКРАЇНИ Є:

o
o
o
o
o

Верховний Суд України
Конституційний Суд України
Вищий Господарський Суд України
Вищий Адміністративний Суд України
Міжнародний Суд з прав людини
159. Оберіть правильну відповідь:
РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ:

o
o
o

є остаточним і не може бути оскарженим
може бути оскарженим до Верховного Суду України
може бути оскарженим до Міжнародного Суду
160. Оберіть правильну відповідь:
ЮРИСДИКЦІЯ СУДУ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА:

o
o
o
o
o

усі цивільні правовідносини
деліктні правовідносини
правовідносини у сфері судочинства
зобов’язальні правовідносини
усі правовідносини, що виникають у державі
161. Оберіть правильну відповідь:
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ СКЛАДАЄТЬСЯ З:

o
o
o
o
o

6 суддів
9 суддів
12 суддів
18 суддів
21 судді
162. Оберіть правильну відповідь:
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СУДДЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ НА:

o
o
o
o
o

3 роки
5 років
6 років
9 років
10 років
163. Оберіть правильну відповідь:
ПРОДОВЖТЕ ТВЕРДЖЕННЯ: ГОЛОВА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ:

o
o
o
o

призначається Президентом України
призначається Верховною Радою України
обирається з’їздом суддів України
обирається зі складу суддів Конституційного Суду України
164. Оберіть правильну відповідь:
СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ГОЛОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ СТАНОВИТЬ:

o
o
o
o
o

1 рік
3 роки
5 років
6 років
9 років
165. Оберіть правильну відповідь:
СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА УКРАЇНИ СТАНОВИТЬ:

o
o
o
o
o

1 рік
3 роки
6 років
7 років
10 років

166. Оберіть правильну відповідь:
СУБСИДІАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОЗНАЧАЄ:

o
o
o
o

поряд з відповідальністю боржника додаткову відповідальність іншої особи
боржник відповідає за порушення зобов’язання іншими особами, на яких було покладено його виконання
кожен із кредиторів має право вимагати виконання, а кожний із боржників повинен виконати обов’язок у рівній
частці
кожен із кредиторів має право пред’явити боржникові вимогу у повному обсязі

167. Оберіть правильну відповідь:

ОСОБА, ЯКА НЕЗАКОННО НАБУЛА МАЙНО:

o
o
o
o

зобов’язана повернути його в натурі та відшкодувати шкоду незалежно від строку володіння та користування
зобов’язана повернути його в натурі без відшкодування завданої шкоди незалежно від строку володіння та
користування
зобов’язана його викупити у власника
не зобов’язана його повернути в натурі та відшкодувати шкоду, якщо сплив строк набувальної давності

168. Оберіть правильну відповідь:

ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ НЕ МОЖЕ БУТИ ПРАВОВИМ НАСЛІДКОМ:

o
o
o
o

удаваного правочину
вчинення правочину під впливом обману
вчинення правочину під впливом насильства
вчинення правочину під впливом тяжкої обставини

169. Оберіть правильну відповідь:

ШКОДА, ЗАВДАНА ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ, ЦИВІЛЬНА ДІЄЗДАТНІСТЬ ЯКОЇ ОБМЕЖЕНА:

o
o
o
o

не відшкодовується
відшкодовується нею і її піклувальником у повному обсязі
відшкодовується її піклувальником у повному обсязі
відшкодовується нею на загальних підставах

170. Оберіть правильну відповідь:
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НЕ ВІДНОСИТЬСЯ ДО СПОСОБІВ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ:

o
o
o
o

неустойка
передача речі того ж роду і такої ж якості
полагодження пошкодженої речі
відшкодування завданих збитків

171. Оберіть правильну відповідь:

ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СВОЇХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ОСОБА:

o
o
o
o

має здійснювати цивільні права у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства
може бути примушена до вчинення дій, які не є обов’язковими для неї
не може мати кілька місць проживання
не може відмовитись від свого майнового права

172. Оберіть правильну відповідь:

МОРАЛЬНА ШКОДА, ЗОКРЕМА, ПОЛЯГАЄ:

o
o
o

в упущеній вигоді
у сплаті неустойки
у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи

173. Оберіть правильну відповідь:

МАЛОЛІТНЯ ОСОБА САМОСТІЙНО:

o
o
o
o

відповідає за завдану нею моральну шкоду
відповідає за завдану нею моральну шкоду
здійснює майнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом
здійснює особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом

174. Оберіть правильну відповідь:

МАЙНОМ ЗГІДНО З ЦИВІЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ Є:

o
o
o
o

інформація
результати інтелектуальної діяльності
майнові права
послуги

175. Оберіть правильну відповідь:

НІКЧЕМНИМ Є ПРАВОЧИН, ЯКЩО :

o
o
o
o

його недійсність встановлена законом
сторони неоднаково тлумачать його зміст
сторони відмовилися від нього
одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом

176. Оберіть правильну відповідь:

ДОГОВІР Є УКЛАДЕНИМ, ЯКЩО:

o
o
o
o

сторони підписали протокол про наміри щодо укладення договору
сторони обмінялися пропозиціями щодо укладення договору
сторони визнали необхідність договору для них
сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору

177. Оберіть правильну відповідь:

ДОГОВІР МОЖЕ БУТИ РОЗІРВАНИЙ:

o
o
o
o

якщо він є фіктивним
у будь-якому випадку
якщо його укладення пов’язане з корупційним діянням, що встановлено судом
якщо має місце істотна зміна обставин

178. Оберіть правильну відповідь:

ЯКЩО ОСОБА ВИЗНАНА ОБМЕЖЕНО ДІЄЗДАТНОЮ:

o
o

її цивільна дієздатність не підлягає поновленню
опікун відповідає за шкоду, завдану обмежено дієздатною особою іншій особі
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o
o

над нею встановлюється опіка
вона може самостійно вчиняти дрібні побутові правочини

179. Оберіть правильну відповідь:

ОПІКУН АБО ПІКЛУВАЛЬНИК МОЖЕ БУТИ ПРИЗНАЧЕНИЙ:

o
o
o
o

закладом соціального захисту населення
закладом охорони здоров’я
навчальним закладом, у якому перебуває особа, щодо якої не призначено опікуна або піклувальника
органом опіки та піклування

Тема :: 2 рівень складності
180. Оберіть правильні відповіді:
ІЗ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ ВКАЖІТЬ ТІ, ЯКІ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ВНУТРІШНІХ:

o
o
o
o
o
o

соціальна
оборони держави
торговельно-економічна
культурно-освітня
правоохоронна
підтримання загального миру
181. Оберіть правильні відповіді:
ПЕРЕРАХУЙТЕ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ:

o
o
o
o
o
o

монархія
авторитаризм
республіка
диктатура
федерація
унітарна держава
182. Оберіть правильні відповіді:
ІЗ ПЕРЕЛІЧЕНИХ ФУНКЦІЙ ПРАВА ВКАЖІТЬ ТІ, ЯКІ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО СПЕЦІАЛЬНО-ЮРИДИЧНИХ:

o
o
o
o

інформативна
регулятивна
охоронна
виховна
183. Оберіть правильні відповіді:
НАЗВІТЬ СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ПРАВА УКРАЇНИ:

o
o
o
o
o
o
o

судова практика
юридичний прецедент
форма права
правосвідомість
інститут права
правова поведінка
галузь права
184. Оберіть правильні відповіді:
ОЗНАКИ, ЗА ЯКИМИ БУДЬ-ЯКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД ДЕРЖАВИ:

o
o
o
o
o
o
o

виступає офіційним представником усього суспільства
вирішує загальносуспільні справи
може видавати закони
виступає представником частини населення
характеризується суверенітетом
вирішує справи, що стосуються, як правило, лише частини населення
може встановлювати загальнообов’язкові для всього населення правила поведінки
185. Оберіть правильні відповіді:
ФОРМА ДЕРЖАВИ ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ ТАКИМИ СКЛАДОВИМИ:
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o
o
o
o
o
o
o

державний устрій
парламентська республіка
унітарна держава
державний режим
імперія
дуалістична монархія
державне правління
186. Оберіть правильну відповідь:
РІШЕННЯ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ ПРИЙМАЄТЬСЯ
ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ У ВИПАДКАХ:

o
o
o

складення повноважень за особистою заявою
порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності
невходження народного депутата України, обраного від політичної партії, до складу депутатської фракції цієї
політичної партії
o виходу народного депутата із складу депутатської фракції
o виїзду народного депутата за межі України
187. Оберіть правильні відповіді:
РІШЕННЯ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ ПРИЙМАЄТЬСЯ
ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ У ВИПАДКАХ:

o
o
o

припинення громадянства народного депутата України
порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності
невходження народного депутата України, обраного від політичної партії, до складу депутатської фракції цієї
політичної партії
o виходу народного депутата України із складу депутатської фракції
o виїзду народного депутата України на постійне проживання за межі України
188. Оберіть правильну відповідь:
РІШЕННЯ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ ПРИЙМАЄТЬСЯ
СУДОМ У ВИПАДКАХ:

o
o
o

припинення повноважень у випадку смерті
порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності
невходження народного депутата України, обраного від політичної партії, до складу депутатської фракції цієї
політичної партії
o складення повноважень за особистою заявою
o виїзду народного депутата за межі України
189. Оберіть правильні відповіді:
ПРАВО ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ НАЛЕЖИТЬ:

o
o
o
o
o

народним депутатам України
Конституційному Суду України
Президентові України
Верховному Суду України
Вищому Адміністративному Суду України
190. Оберіть правильну відповідь:
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ МОЖЕ РОЗГЛЯНУТИ ПИТАННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ТА ПРИЙНЯТИ РЕЗОЛЮЦІЮ НЕДОВІРИ КАБІНЕТОВІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЗА ПРОПОЗИЦІЄЮ:

o
o
o
o
o

коаліції депутатських фракцій
Президента України
Конституційного Суду України
однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
191. Оберіть правильні відповіді:
ДО ПОВНОВАЖЕНЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ НАЛЕЖИТЬ:

o
o
o
o
o

контроль за виконанням Державного бюджету
прийняття рішень про визнання іноземних держав
забезпечення рівних умов розвитку всіх форм власності
виконання загальнодержавних програм охорони довкілля
визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики
192. Оберіть правильні відповіді:
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ДО ПОВНОВАЖЕНЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ НАЛЕЖИТЬ:

o
o
o
o
o

оголошення за поданням Ради національної безпеки і оборони України стану війни
заслуховування щорічних послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України
призначення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою
виконання загальнодержавних програм охорони довкілля
призначення на посаду Голови Рахункової палати
193. Оберіть правильну відповідь:
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ МАЄ ПРАВО ДОСТРОКОВО ПРИПИНИТИ ПОВНОВАЖЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ У
ВИПАДКУ:

o

якщо протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України у Верховній Раді
України не сформовано коаліцію депутатських фракцій
o якщо дострокового припинення повноважень Верховної Ради України вимагає парламент Європейського
Союзу або Генеральна Асамблея ООН
o якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися
o якщо Верховна Рада України два рази підряд відхиляє Програму діяльності Кабінету Міністрів України
o якщо Верховна Рада України три рази підряд не зможе подолати вето Президента України
194. Оберіть правильні відповіді:
ОФІЦІЙНИМ ОПРИЛЮДНЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВВАЖАЄТЬСЯ ЇХ ОПРИЛЮДНЕННЯ
У ТАКИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ:

o
o
o
o
o

«Голос України»
«Юридична газета»
«Відомості Верховної Ради України»
«Вісник Конституційного Суду України»
«Урядовий кур’єр»
195. Оберіть правильні відповіді:
В УКРАЇНІ НЕ МАЮТЬ ПРАВА ГОЛОСУ:

o
o
o
o
o

іноземці
особи без громадянства
громадяни, що працюють за кордоном
громадяни, що відбувають покарання в установах кримінально-виконавчої системи
громадяни, що знаходяться на лікуванні у психіатричних лікувальних закладах
196. Оберіть правильну відповідь:
ПИТАННЯ ПРО ЗМІНУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ВИРІШУЄ:

o
o
o
o
o
o

Верховний Суд України
Президент України
Верховна Рада України
Конституційний Суд України
всеукраїнський референдум
Кабінет Міністрів України
197. Оберіть правильні відповіді:
СУБ’ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО ІНДИВІДУАЛЬНИХ:

o
o
o
o

державні органи
іноземні громадяни
трудові колективи
громадяни України
198. Оберіть правильні відповіді:
ВКАЖІТЬ ОБСТАВИНИ, ЩО ОБТЯЖУЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

o
o
o
o

вчинення правопорушення неповнолітнім
вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин
вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року
вчинення правопорушення в стані сп’яніння
199. Оберіть правильні відповіді:
СУБ’ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО КОЛЕКТИВНИХ:

o

державні органи
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o
o
o

іноземні громадяни
трудові колективи
громадяни України
200. Оберіть правильні відповіді:
ДО ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА НАЛЕЖАТЬ:

o
o
o
o

Конституція України
Кодекс України про адміністративні правопорушення
рішення судів загальної юрисдикції
ухвали Конституційного Суду України
201. Оберіть правильні відповіді:
ОБСТАВИНИ, ЩО ПОМ’ЯКШУЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

o
o
o
o

вчинення правопорушення неповнолітнім
вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин
вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року
вчинення правопорушення в стані сп’яніння
202. Оберіть правильну відповідь:
ПРОТЯГОМ ЯКОГО ЧАСУ З МОМЕНТУ ПЕРЕДАННЯ НЕПРОДОВОЛЬЧОГО ТОВАРУ ПОКУПЕЦЬ МАЄ ПРАВО
ОБМІНЯТИ ЙОГО У МІСЦІ КУПІВЛІ АБО ІНШИХ МІСЦЯХ, ОГОЛОШЕНИХ ПРОДАВЦЕМ, НА АНАЛОГІЧНИЙ ТОВАР
ІНШИХ РОЗМІРУ, ФОРМИ, ГАБАРИТУ, ФАСОНУ, КОМПЛЕКТАЦІЇ ТОЩО:

o
o
o
o

7 днів
14 днів
1 місяця
3 місяців
203. Оберіть правильні відповіді:
ФІЗИЧНА ОСОБА У ВІЦІ ВІД ЧОТИРНАДЦЯТИ ДО ВІСІМНАДЦЯТИ РОКІВ (НЕПОВНОЛІТНЯ ОСОБА) МАЄ ПРАВО:

o
o
o
o
o

самостійно вчиняти цивільні правочини
самостійно розпоряджатися своїми доходами
самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної діяльності
розпоряджатися вкладом внесеним іншими особами на її ім’я
вчиняти правочини щодо нерухомого майна
204. Оберіть правильні відповіді:
ПОВНА ЦИВІЛЬНА ДІЄЗДАТНІСТЬ МОЖЕ БУТИ НАДАНА ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ, ЯКА ДОСЯГЛА ШІСТНАДЦЯТИ РОКІВ, У
РАЗІ ЯКЩО ВОНА:

o
o
o
o
o
o

працює за трудовим договором,
є опікуном
є піклувальником
є сиротою
записана матір’ю або батьком дитини
займається трудовою діяльністю неофіційно
205. Оберіть правильні відповіді:
ПІКЛУВАННЯ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ НАД:

o
o
o
o
o
o

неповнолітніми особами, які позбавлені батьківського піклування
неповнолітніми особами, які мають одного із батьків
фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена
фізичними особами, цивільна дієздатність яких припинена
психічно хворими
інвалідами
206. Оберіть правильні відповіді:
СУД ВСТАНОВЛЮЄ ОПІКУ НАД:

o
o
o
o
o

фізичною особою в разі обмеження її цивільної дієздатності
фізичною особою в разі визнання її недієздатною
малолітньою особою, яка позбавлена батьківського піклування
неповнолітньою особою, яка позбавлена батьківського піклування
повнолітньою особою, яка самостійно не може реалізувати свої права
207. Оберіть правильну відповідь:
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ДОГОВІР НАЙМУ ЖИТЛА, ЯКЩО У ДОГОВОРІ СТРОК НЕ ОБУМОВЛЕНИЙ, УКЛАДАЄТЬСЯ НА:

o
o
o
o

1 рік
2 роки
3 роки
5 років
208. Оберіть правильну відповідь:
НЕУСТОЙКА, ЩО ОБЧИСЛЮЄТЬСЯ У ВІДСОТКАХ ВІД СУМИ НЕСВОЄЧАСНО ВИКОНАНОГО ГРОШОВОГО
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА КОЖЕН ДЕНЬ ПРОСТРОЧЕННЯ ВИКОНАННЯ НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o
o

штраф
проценти
пеня
гарантія
209. Оберіть правильну відповідь:
ЯКЩО СТРОК (ТЕРМІН) ВИКОНАННЯ БОРЖНИКОМ ОБОВ’ЯЗКУ НЕ ВСТАНОВЛЕНИЙ АБО ВИЗНАЧЕНИЙ
МОМЕНТОМ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ВИМОГИ, КРЕДИТОР МАЄ ПРАВО ВИМАГАТИ ЙОГО ВИКОНАННЯ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС.
ВКАЖІТЬ, ЯКИЙ СТРОК ВІД ДНЯ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ВИМОГИ БОРЖНИК ПОВИНЕН ВИКОНАТИ ТАКИЙ ОБОВ’ЯЗОК:

o
o
o
o

3 дні
5 днів
7 днів
14 днів
210. Оберіть правильну відповідь:
СПАДКОЄМЦІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКА ОГОЛОШЕНА ПОМЕРЛОЮ, НЕ МАЮТЬ ПРАВА ВІДЧУЖУВАТИ НЕРУХОМЕ
МАЙНО, ЩО ПЕРЕЙШЛО ДО НИХ У ЗВ’ЯЗКУ З ВІДКРИТТЯМ СПАДЩИНИ ПРОТЯГОМ:

o
o
o
o

1 року
2 років
3 років
5 років
211. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ, ПРОТЯГОМ ЯКОГО ЧАСУ ВІД ДНЯ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПОЗИКОДАВЦЕМ ВИМОГИ ПРО ПОВЕРНЕННЯ
ПОЗИКИ ВОНА МАЄ БУТИ ПОВЕРНЕНА ПОЗИЧАЛЬНИКОМ, ЯКЩО ДОГОВОРОМ НЕ ВСТАНОВЛЕНИЙ СТРОК ЇЇ
ПОВЕРНЕННЯ АБО ЦЕЙ СТРОК ВИЗНАЧЕНИЙ МОМЕНТОМ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ВИМОГИ:

o
o
o
o

14 днів
30 днів
3 місяців
6 місяців
212. Оберіть правильну відповідь:
НЕУСТОЙКА, ЩО ОБЧИСЛЮЄТЬСЯ У ВІДСОТКАХ ВІД СУМИ НЕВИКОНАНОГО АБО НЕНАЛЕЖНО ВИКОНАНОГО
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o
o

штраф
проценти
пеня
гарантія
213. Оберіть правильну відповідь:
ФІЗИЧНА ОСОБА МОЖЕ БУТИ ВИЗНАНА СУДОМ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ, ЯКЩО В МІСЦІ ЇЇ ПОСТІЙНОГО
ПРОЖИВАННЯ НЕМАЄ ВІДОМОСТЕЙ ПРО МІСЦЕ ЇЇ ПЕРЕБУВАННЯ ПРОТЯГОМ:

o
o
o
o

1 року
2 років
3 років
5 років
214. Оберіть правильну відповідь:
ГРОШОВА СУМА АБО РУХОМЕ МАЙНО, ЩО ВИДАЄТЬСЯ КРЕДИТОРОВІ БОРЖНИКОМ У РАХУНОК НАЛЕЖНИХ З
НЬОГО ЗА ДОГОВОРОМ ПЛАТЕЖІВ, НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ВИКОНАННЯ
НАЗИВАЄТЬСЯ:

o

гарантія
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o
o

порука
завдаток
215. Оберіть правильну відповідь:
ДОГОВІР, ЗА ЯКИМ ОДНА СТОРОНА ПЕРЕДАЄ ДРУГІЙ СТОРОНІ У ВЛАСНІСТЬ МАЙНО, А ПЛАТНИК ВЗАМІН ЦЬОГО
ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ ПЕРІОДИЧНО ВИПЛАЧУВАТИ ОДЕРЖУВАЧЕВІ ПЕВНУ ГРОШОВУ СУМУ, НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o
o

купівлі-продажу
поставки
оренди
ренти
216. Оберіть правильну відповідь:
ДОГОВІР, ЗА ЯКИМ ОДНА СТОРОНА ПЕРЕДАЄ У ВЛАСНІСТЬ ДРУГІЙ СТОРОНІ ГРОШОВІ КОШТИ АБО ІНШІ РЕЧІ,
ВИЗНАЧЕНІ РОДОВИМИ ОЗНАКАМИ, А ІНША ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ ПОВЕРНУТИ ТАКУ Ж СУМУ ГРОШОВИХ КОШТІВ
АБО ТАКУ Ж КІЛЬКІСТЬ РЕЧЕЙ ТОГО Ж РОДУ ТА ТАКОЇ Ж ЯКОСТІ, НАЗИВАЄТЬСЯ:

o
o
o
o

купівлі-продажу
поставки
оренди
позики
217. Оберіть правильні відповіді:
СПАДКОЄМСТВО ЗА ЗАКОНОМ МАЄ МІСЦЕ У ВИПАДКАХ:

o
o
o
o
o

визнання заповіту недійсним
якщо заповітом охоплено не все майно спадкодавця
спадкової трансмісії
спливу строку дії заповіту
заповідального відказу
218. Оберіть правильні відповіді:
ПРАВО НА ОБОВ’ЯЗКОВУ ЧАСТКУ У СПАДЩИНІ МАЮТЬ:

o
o
o
o
o

повнолітні діти
батьки
неповнолітні діти
непрацездатна дружина
дружина
219. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ, ЯКИЙ СТРОК ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ З ЧАСУ ВІДКРИТТЯ СПАДЩИНИ:

o
o
o
o

1 місяць
3 місяці
6 місяців
12 місяців
220. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ, ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЯКОГО СТРОКУ З ЧАСУ ВІДКРИТТЯ СПАДЩИНИ ВИДАЄТЬСЯ СВІДОЦТВО ПРО
ПРАВО НА СПАДЩИНУ СПАДКОЄМЦЯМ:

o
o
o
o

1 місяця
3 місяців
6 місяців
12 місяців
221. Оберіть правильні відповіді:
У ДРУГУ ЧЕРГУ НА СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ МАЮТЬ ПРАВО:

o
o
o
o

батьки спадкодавця
рідні брати та сестри спадкодавця
діти спадкодавця
рідні дід та баба спадкодавця
222. Оберіть правильну відповідь:
У ТРЕТЮ ЧЕРГУ НА СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ МАЮТЬ ПРАВО:

o

рідні дядько та тітка спадкодавця
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o
o
o

рідні брати та сестри спадкодавця
інші родичі спадкодавця
рідні дід та баба спадкодавця
223. Оберіть правильну відповідь:
У ЧЕТВЕРТУ ЧЕРГУ НА СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ МАЮТЬ ПРАВО:

o
o
o
o
o
o

рідні дядько та тітка спадкодавця
рідні брати та сестри спадкодавця
рідні дід та баба спадкодавця
інші родичі спадкодавця
особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини
особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як три роки до часу відкриття спадщини
224. Оберіть правильну відповідь:
У П’ЯТУ ЧЕРГУ НА СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ МАЮТЬ ПРАВО:

o
o
o
o
o

рідні дядько та тітка спадкодавця
рідні брати та сестри спадкодавця
рідні дід та баба спадкодавця
особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини
інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно
225. Оберіть правильні відповіді:
СПАДЩИНА ВІДКРИВАЄТЬСЯ ВНАСЛІДОК:

o
o
o
o
o
o
o

оголошення особи померлою
визнання особи безвісно відсутньою
визнання особи недієздатною
визнання особи обмежено дієздатною
смерті особи
встановлення над особою опіки
встановлення над особою піклування
226. Оберіть правильні відповіді:
СПАДКУВАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА:

o
o
o
o
o
o
o

договором
законом
рішенням суду
заповітом
рішенням органів державної влади
рішенням органів місцевого самоврядування
всі відповіді правильні
227. Оберіть правильні відповіді:
ЧАСОМ ВІДКРИТТЯ СПАДЩИНИ Є:

o
o
o
o
o
o
o

день смерті спадкодавця
день визнання особи обмежено дієздатною
день визнання особи безвісно відсутньою
день, з якого спадкодавець оголошується померлим
день визнання особи недієздатною
всі відповіді правильні
правильна відповідь відсутня
228. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ, НА ЯКИЙ СТРОК ВЛАСНИК МАЄ ПРАВО ПЕРЕВЕСТИ ПРАЦІВНИКА НА ІНШУ РОБОТУ, НЕ ОБУМОВЛЕНУ
ТРУДОВИМ ДОГОВОРОМ, БЕЗ ЙОГО ЗГОДИ, ДЛЯ ВІДВЕРНЕННЯ АБО ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ СТИХІЙНОГО ЛИХА,
ВИРОБНИЧИХ АВАРІЙ, А ТАКОЖ ІНШИХ ОБСТАВИН:

o
o
o
o

до 1 місяця
до 2 місяців
до 3 місяців
до 6 місяців
229. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ, НЕ ПІЗНІШЕ ЯКОГО СТРОКУ, З ДНЯ ВЧИНЕННЯ ПРОСТУПКУ МОЖЕ БУТИ НАКЛАДЕНЕ ДИСЦИПЛІНАРНЕ
СТЯГНЕННЯ ВЛАСНИКОМ АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМ ОРГАНОМ ДО ПРАЦІВНИКА:
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o
o
o
o

1 місяця
2 місяців
3 місяців
6 місяців
230. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ, НЕ ПІЗНІШЕ ЯКОГО СТРОКУ, З ДНЯ ВИЯВЛЕННЯ, ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДИСЦИПЛІНАРНЕ СТЯГНЕННЯ
ВЛАСНИКОМ АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМ ОРГАНОМ ДО ПРАЦІВНИКА:

o
o
o
o

1 місяця
2 місяців
3 місяців
6 місяців
231. Оберіть правильну відповідь:
КРІМ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕРЕРВИ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ Й ХАРЧУВАННЯ ДОДАТКОВІ ПЕРЕРВИ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДИТИНИ
НАДАЮТЬСЯ ЖІНКАМ, ЩО МАЮТЬ ДІТЕЙ ВІКОМ:

o
o
o
o

до 3 місяців
до 6 місяців
до 1 року
до 1,5 року
232. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ, ЯКИЙ ІЗ ПЕРЕЛІЧЕНИХ ОРГАНІВ ВСТАНОВЛЮЄ РОЗМІР МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ:

o
o
o
o
o

місцеві державні адміністрації
Міністерство праці та соціальної політики України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Президент України
233. Оберіть правильну відповідь:
ДІЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ПОШИРЮЄТЬСЯ:

o
o
o

на усіх працівників, що працюють у роботодавця
тільки на членів профспілки
тільки на тих працівників, які працювали на момент укладення колективного договору
234. Оберіть правильну відповідь:
КІЛЬКІСТЬ ВИДІВ СПІВУЧАСНИКІВ ЗЛОЧИНУ ЗГІДНО З КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

o
o
o
o
o
o

2
3
4
5
6
7
235. Оберіть правильну відповідь:
СТРОК, НА ЯКИЙ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ВИПРАВНИХ РОБІТ ЗГІДНО З КРИМІНАЛЬНИМ
КОДЕКСОМ УКРАЇНИ, СТАНОВИТЬ

o
o
o
o

від 1 місяця до 1 року
від 3 місяців до 2 років
від 6 місяців до 2 років
від 1 року до 3 років
236. Оберіть правильну відповідь:
КІЛЬКІСТЬ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ, ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ, ВИЗНАЧЕНА У КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ
УКРАЇНИ:

o
o
o
o
o
o

2
3
4
5
6
7
237. Оберіть правильну відповідь:
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КІЛЬКІСТЬ ВИДІВ ПОКАРАНЬ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

o
o
o
o
o
o

5
7
10
12
15
21
238. Оберіть правильні відповіді:
ПОКАРАННЯ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО ДОДАТКОВИХ:

o
o
o
o
o

арешт
позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу
громадські роботи
виправні роботи
конфіскація майна
239. Оберіть правильну відповідь:
ОСОБА, ЯКА ВЧИНИЛА ЗЛОЧИН НЕВЕЛИКОЇ ТЯЖКОСТІ, ЗА ЯКИЙ ПЕРЕДБАЧЕНЕ ПОКАРАННЯ МЕНШ СУВОРЕ, НІЖ
ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ, ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЯКЩО З ДНЯ ВЧИНЕННЯ НЕЮ
ЗЛОЧИНУ І ДО ДНЯ НАБРАННЯ ВИРОКОМ ЗАКОННОЇ СИЛИ МИНУЛО:

o
o
o
o
o
o

2 роки
3 роки
5 років
8 років
10 років
15 років
240. Оберіть правильну відповідь:
ОСОБА, ЯКА ВЧИНИЛА ЗЛОЧИН НЕВЕЛИКОЇ ТЯЖКОСТІ, ЗА ЯКИЙ ПЕРЕДБАЧЕНЕ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ
ОБМЕЖЕННЯ АБО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЯКЩО З ДНЯ
ВЧИНЕННЯ НЕЮ ЗЛОЧИНУ І ДО ДНЯ НАБРАННЯ ВИРОКОМ ЗАКОННОЇ СИЛИ МИНУЛО:

o
o
o
o
o
o

2 роки
3 роки
5 років
8 років
10 років
15 років
241. Оберіть правильну відповідь:
ОСОБА, ЯКА ВЧИНИЛА ЗЛОЧИН СЕРЕДНЬОЇ ТЯЖКОСТІ, ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ,
ЯКЩО З ДНЯ ВЧИНЕННЯ НЕЮ ЗЛОЧИНУ І ДО ДНЯ НАБРАННЯ ВИРОКОМ ЗАКОННОЇ СИЛИ МИНУЛО:

o
o
o
o
o
o

2 роки
3 роки
5 років
8 років
10 років
15 років
242. Оберіть правильну відповідь:
ОСОБА, ЯКА ВЧИНИЛА ТЯЖКИЙ ЗЛОЧИН, ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЯКЩО З ДНЯ
ВЧИНЕННЯ НЕЮ ЗЛОЧИНУ І ДО ДНЯ НАБРАННЯ ВИРОКОМ ЗАКОННОЇ СИЛИ МИНУЛО:

o
o
o
o
o
o

2 роки
3 роки
5 років
8 років
10 років
15 років
243. Оберіть правильну відповідь:
ОСОБА, ЯКА ВЧИНИЛА ОСОБЛИВО ТЯЖКИЙ ЗЛОЧИН, ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ,
ЯКЩО З ДНЯ ВЧИНЕННЯ НЕЮ ЗЛОЧИНУ І ДО ДНЯ НАБРАННЯ ВИРОКОМ ЗАКОННОЇ СИЛИ МИНУЛО:

o
o

2 роки
3 роки
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o
o
o
o

5 років
8 років
10 років
15 років
244. Оберіть правильні відповіді:
ПОКАРАННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ЯК ОСНОВНІ ТА ДОДАТКОВІ:

o
o
o
o
o
o
o

арешт
штраф
громадські роботи
виправні роботи
конфіскація майна
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу
245. Оберіть правильну відповідь:
ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ АРЕШТУ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ НА СТРОК:

o
o
o
o
o
o

до 15 діб
до 1 місяця
від 1 до 3 місяців
від 1 до 6 місяців
до 10 років
до 15 років
246. Оберіть правильну відповідь:
ВІДПОВІДНО ДО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА ОБІЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО
ЗАЙМАТИСЯ ПЕВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МОЖЕ БУТИ ПРИЗНАЧЕНЕ ЯК ОСНОВНЕ ПОКАРАННЯ НА СТРОК:

o
o
o
o
o
o

від 1 до 2 років
від 1 до 3 років
від 1 до 5 років
від 2 до 3 років
від 2 до 5 років
від 3 до 5 років
247. Оберіть правильну відповідь:
ВІДПОВІДНО ДО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА ОБІЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО
ЗАЙМАТИСЯ ПЕВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МОЖЕ БУТИ ПРИЗНАЧЕНЕ ЯК ДОДАТКОВЕ ПОКАРАННЯ НА СТРОК:

o
o
o
o
o
o

від 1 до 2 років
від 1 до 3 років
від 1 до 5 років
від 2 до 3 років
від 2 до 5 років
від 3 до 5 років
248. Оберіть правильну відповідь:
ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ НА СТРОК:

o
o
o
o
o
o
o
o

до 15 діб
до 1 місяця
від 1 до 3 місяців
від 1 до 6 місяців
від 1 до 3 років
від 1 до 5 років
від 3 до 10 років
до 15 років
249. Оберіть правильну відповідь:
ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ В ДИСЦИПЛІНАРНОМУ БАТАЛЬЙОНІ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ НА СТРОК:

o
o
o
o
o
o

від 1 до 3 місяців
від 1 до 6 місяців
від 3 до 6 місяців
від 6 місяців до 1 року
від 6 місяців до 2 років
від 6 місяців до 3 років
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250. Оберіть правильні відповіді:
ВІДПОВІДНО ДО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ОДНОМУ ДНЮ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ВІДПОВІДАЮТЬ:

o
o
o
o
o
o

один день тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або арешту
два дні тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або арешту
три дні тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або арешту
один день обмеження волі
два дні обмеження волі
три дні обмеження волі
251. Оберіть правильні відповіді:
ВІДПОВІДНО ДО ККУ ОДНОМУ ДНЮ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ВІДПОВІДАЮТЬ:

o
o
o
o
o
o

один день службового обмеження для військовослужбовців або один день виправних робіт
два дні службового обмеження для військовослужбовців або два дні виправних робіт
три дні службового обмеження для військовослужбовців або три дні виправних робіт
чотири години громадських робіт
шість годин громадських робіт
вісім годин громадських робіт
252. Оберіть правильну відповідь:
ЗА ЗАГАЛЬНИМ ПРАВИЛОМ УМОВНО-ДОСТРОКОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИН
НЕВЕЛИКОЇ АБО СЕРЕДНЬОЇ ТЯЖКОСТІ, А ТАКОЖ ЗА НЕОБЕРЕЖНИЙ ТЯЖКИЙ ЗЛОЧИН МОЖЕ БУТИ
ЗАСТОСОВАНЕ ПІСЛЯ ФАКТИЧНОГО ВІДБУТТЯ ЗАСУДЖЕНИМ:

o
o
o
o

не менше однієї третини строку покарання, призначеного судом
не менше половини строку покарання, призначеного судом
не менше двох третин строку покарання, призначеного судом
не менше трьох чвертей строку покарання, призначеного судом
253. Оберіть правильну відповідь:
ЗА ЗАГАЛЬНИМ ПРАВИЛОМ УМОВНО-ДОСТРОКОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ЗА УМИСНИЙ
ТЯЖКИЙ ЗЛОЧИН ЧИ НЕОБЕРЕЖНИЙ ОСОБЛИВО ТЯЖКИЙ ЗЛОЧИН МОЖЕ БУТИ ЗАСТОСОВАНЕ ПІСЛЯ
ФАКТИЧНОГО ВІДБУТТЯ ЗАСУДЖЕНИМ:

o
o
o
o

не менше однієї третини строку покарання, призначеного судом
не менше половини строку покарання, призначеного судом
не менше двох третин строку покарання, призначеного судом
не менше трьох чвертей строку покарання, призначеного судом
254. Оберіть правильну відповідь:
ЗА ЗАГАЛЬНИМ ПРАВИЛОМ УМОВНО-ДОСТРОКОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ЗА УМИСНИЙ
ОСОБЛИВО ТЯЖКИЙ ЗЛОЧИН, А ТАКОЖ ПОКАРАННЯ, ПРИЗНАЧЕНОГО ОСОБІ, ЯКА РАНІШЕ ЗВІЛЬНЯЛАСЯ
УМОВНО-ДОСТРОКОВО І ЗНОВУ ВЧИНИЛА УМИСНИЙ ЗЛОЧИН ПРОТЯГОМ НЕВІДБУТОЇ ЧАСТИНИ ПОКАРАННЯ.
МОЖЕ БУТИ ЗАСТОСОВАНЕ ПІСЛЯ ФАКТИЧНОГО ВІДБУТТЯ ЗАСУДЖЕНИМ:

o
o
o
o

не менше однієї третини строку покарання, призначеного судом
не менше половини строку покарання, призначеного судом
не менше двох третин строку покарання, призначеного судом
не менше трьох чвертей строку покарання, призначеного судом
255. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ, З ЯКОГО ВІКУ УЧАСНИК СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН МАЄ ПРАВО НА БЕЗПОСЕРЕДНЄ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ
ЗА ЗАХИСТОМ СВОГО ПРАВА АБО ІНТЕРЕСУ:

o
o
o
o

12 років
14 років
16 років
18 років
256. Оберіть правильну відповідь:
БАТЬКИ (ЗА УМОВИ, ЩО ВОНИ МОЖУТЬ НАДАВАТИ МАТЕРІАЛЬНУ ДОПОМОГУ) ЗОБОВ’ЯЗАНІ УТРИМУВАТИ
ПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ, ЯКЩО ВОНИ ПРОДОВЖУЮТЬ НАВЧАННЯ І У ЗВ’ЯЗКУ З ЦИМ ПОТРЕБУЮТЬ МАТЕРІАЛЬНОЇ
ДОПОМОГИ, ДО ДОСЯГНЕННЯ:

o
o
o

до 17 років
до 18 років
до 21 року
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o до 23 років
257. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ, ЯКА НОРМА ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ В УКРАЇНІ НА ОДНУ ОСОБУ:

o
o
o
o

10 м2
13,65 м2
14,55 м2
21 м2
258. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ, ПРОТЯГОМ ЯКОГО ЧАСУ ПРИ ТИМЧАСОВІЙ ВІДСУТНОСТІ НАЙМАЧА АБО ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМ’Ї ЗА НИМИ
ЗБЕРІГАЄТЬСЯ ЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ:

o
o
o
o

6 місяців
1 року
2 років
3 років
259. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ, ЯКА НОРМА ЖИЛОЇ ПЛОЩІ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ В УКРАЇНІ НА ОДНУ ОСОБУ:

o
o
o
o

10 м2
13,65 м2
14,55 м2
21 м2
260. Оберіть правильні відповіді:
НАЗВІТЬ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ
ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ»:

o
o
o
o
o
o
o

солідарна система
субсидіарна система
пропорційна система
мажоритарна система
диференційна система
накопичувальна система пенсійного страхування
система абсолютного страхування
261. Оберіть правильні відповіді:
НАЗВІТЬ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ
УКРАЇНИ «ПРО ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ»:

o
o
o
o
o
o
o

система недержавного пенсійного забезпечення
субсидіарна система
пропорційна система
мажоритарна система
солідарна система
накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
диференційна система
262. Оберіть правильні відповіді:
ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ»
СИСТЕМА НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАЗУЄТЬСЯ НА ЗАСАДАХ:

o
o
o
o
o
o
o

загальнообов’язкової участі всіх суб’єктів
добровільної участі громадян
обов’язкової участі роботодавців
добровільної участі роботодавців
обов’язкової участі роботодавців державної форми власності
обов’язкової участі роботодавців – резидентів України
обов’язкової участі роботодавців – іноземних громадян
263. Оберіть правильну відповідь:
КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ СТАНОВИТЬ:

o
o
o

9 суддів
18 суддів
20 суддів
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o
o
o

25 суддів
не більше 200 суддів
84 судді
264. Оберіть правильну відповідь:
ПРАВО ЗВІЛЬНИТИ З ПОСАДИ СУДДЮ МАЄ:

o
o
o
o
o
o

орган, який його призначив
орган, який його обрав
голова відповідного суду
Голова Верховного суду
Міністр юстиції України
Генеральний прокурор України
265. Оберіть правильну відповідь:
СТРОКОВИМИ Є ПОВНОВАЖЕННЯ СУДДІВ:

o
o
o
o
o
o

міжобласних судів
Вищого господарського суду України
які розглядають виключно цивільні позови
Конституційного Суду України
Верховного Суду України
військових спеціалізованих судів
266. Оберіть правильну відповідь:
ВІДПОВІДНО ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ СУДИ СТВОРЮЮТЬСЯ:

o
o
o
o
o
o
o

Верховною Радою України
Верховним Судом України
Конституційним Судом України
народом
законом, проект якого вносить до ВРУ Президент України
з'їздом суддів України
Кабінетом Міністрів України
267. Оберіть правильну відповідь:
ВКАЖІТЬ СПОСОБИ ОБРАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ СУДДІВ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ:

o
o
o
o
o
o
o

призначення Верховним Судом України
призначення Президентом України, за поданням Вищої ради правосуддя
призначення Верховною Радою України
обрання з’їздом суддів
обрання Верховною Радою України
обрання Президентом України
обрання Головою Верховної Ради України
268. Оберіть правильну відповідь:
СУДДЕЮ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ МОЖЕ БУТИ:

o
o
o
o
o
o

громадянин України, який досяг 21-річного віку
громадянин України, який досяг 25-річного віку
громадянин України, який досяг 30-річного віку
громадянин України, який досяг 35-річного віку
громадянин України, який досяг 40-річного віку
громадянин України, який досяг 45-річного віку

Тема :: 3 рівень складності
269. Оберіть правильні відповіді:
ДО ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ВІДНОСИТЬСЯ:

o
o
o
o
o

уряд
міністерства
парламент
місцеві суди
місцеві державні адміністрації
270. Оберіть правильні відповіді:
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НАЗВІТЬ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ:

o
o
o
o
o
o

монархія
унітарна держава
республіка
федерація
імперія
теократія
271. Оберіть правильні відповіді:
ОСНОВНИМИ ОЗНАКАМИ ДЕМОКРАТИЧНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЖИМУ Є:

o
o
o
o
o
o
o

вільне існування усіх форм власності
розмежування політичних сил і приналежність влади одній партії
влада не контролюється населенням
пріоритет загальнолюдських цінностей
життєдіяльність суспільства абсолютно регламентована
демократизм правосуддя
рівноправність людей у здійсненні прав і виконанні обов’язків
272. Оберіть правильні відповіді:
ОБОРОННА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ У ТАКИХ НАПРЯМКАХ:

o
o
o
o
o
o
o

участь у міжнародному співробітництві
участь у розв’язанні наукових проблем
охорона державних кордонів
організація цивільної оборони
вдосконалення збройних сил
участь у боротьбі з міжнародним тероризмом
допомога населенню інших країн у разі стихійного лиха
273. Оберіть правильні відповіді:
ВЛАДА У ПЕРВІСНОМУ СОЦІАЛЬНО ОДНОРІДНОМУ СУСПІЛЬСТВІ, НА ВІДМІНУ ВІД ДЕРЖАВИ, ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ
ТАКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ:

o
o
o
o
o
o
o

носії влади не утворюють соціально відокремлених груп
суспільні відносини регламентуються соціальними нормами
влада поширюється на все населення незалежно від місця перебування
функції влади підлягають поділу на певні види
влада відображає інтереси всіх членів суспільства
населення не піддається оподаткуванню
носії влади організаційно відокремлені
274. Оберіть правильні відповіді:
ДО ЗАГАЛЬНИХ ОЗНАК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ НАЛЕЖАТЬ:

o
o
o
o
o
o
o

особливо високе становище у суспільному житті судових органів
панування законів, які виражають волю окремої групи населення
виконання нормативних актів лише державними органами
наявність юридичних знань у населення
врегулювання відносин між особою і державою на основі загально дозвільних принципів
закріплення основних прав і свобод в Конституції
відсутність засобів юридичного захисту особи
275. Оберіть правильні відповіді:
ОСНОВНИМИ КРИТЕРІЯМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ НА ВИДИ Є:

o
o
o
o
o
o
o

склад
спосіб діяльності
час функціонування
особливість діяльності
зміст діяльності
процес діяльності
місце діяльності
276. Оберіть правильні відповіді:
У ПАРЛАМЕНТСЬКИХ РЕСПУБЛІКАХ:

o
o

президент обирається парламентом
президент обирається всенародно або за особливою процедурою
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o
o
o
o
o

уряд формується з представників партій, що мають більшість у парламенті
уряд підзвітний парламентові
главою держави є монарх
президент здійснює виконавчу владу
парламент може висловити урядові недовіру, що тягне за собою його відставку
277. Оберіть правильні відповіді:
У ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ РЕСПУБЛІКАХ:

o
o
o
o
o
o
o

президент обирається парламентом
президент обирається всенародно або за особливою процедурою
уряд формується з представників партій, що мають більшість у парламенті
уряд підзвітний парламентові
главою держави є президент
президент здійснює виконавчу владу
парламент може висловити урядові недовіру, що тягне за собою його відставку
278. Оберіть правильні відповіді:
ВИДАМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ Є:

o
o
o
o
o

закон
вирок
указ
звід
інструкція
279. Оберіть правильні відповіді:
ПОВНОВАЖЕННЯ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ ПРИПИНЯЮТЬСЯ ДОСТРОКОВО У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

o
o
o
o
o

визнання його судом недієздатним
визнання його судом безвісно відсутнім
зміни ним постійного місця проживання в межах держави
припинення його громадянства
виходу народного депутата із складу депутатської фракції
280. Оберіть правильні відповіді:
ВКАЖІТЬ, ЯКИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ НЕ МОЖЕ ЗАЙМАТИСЯ НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ:

o
o
o
o
o

науковою діяльністю
діяльністю в якості депутата місцевої ради
викладати у вищому навчальному закладі
командувати військовою частиною
очолювати обласну державну адміністрацію
281. Оберіть правильні відповіді:
ВКАЖІТЬ, ЯКІ ВИДИ СУСПІЛЬНО КОРИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУМІСНІ З МАНДАТОМ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ

o
o
o
o
o

наукова діяльність
діяльність в якості депутата місцевої ради
викладацька діяльність у вищому навчальному закладі
діяльність в якості міського голови
створення музичних творів
282. Оберіть правильні відповіді:
ДО ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ НАЛЕЖИТЬ:

o
o
o
o
o

визначення засад внутрішньої політики
призначення всеукраїнського референдуму з питань зміни території
утворення судів у визначеному законом порядку
прийняття рішення про визнання іноземних держав
визначення засад зовнішньої політики
283. Оберіть правильні відповіді:
ДО ПОВНОВАЖЕНЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ НАЛЕЖИТЬ:

o
o
o
o

прийняття Регламенту Кабінету Міністрів України
усунення Президента України з поста в порядку імпічменту
перейменування населених пунктів і районів
затвердження загальнодержавних програм охорони довкілля
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o вибори Конституційного Суду України
284. Оберіть правильні відповіді:
ДО ПОВНОВАЖЕНЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ НАЛЕЖИТЬ:

o
o
o
o
o

затвердження указів Президента України
дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим
визначення правових засад вилучення об’єктів права приватної власності
затвердження загальнодержавних програм соціального розвитку
вибори Вищої ради юстиції
285. Оберіть правильні відповіді:
ПРИЗНАЧЕННЯ ЯКИХ ОСІБ НАЛЕЖИТЬ ДО ПОВНОВАЖЕНЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ:

o
o
o
o
o

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Голови Рахункової палати
Міністра закордонних справ України
Голови Ради національної безпеки і оборони України
Голови Національного банку України
286. Оберіть правильні відповіді:
ПРИЗНАЧЕННЯ ЯКИХ ОСІБ Є ВИКЛЮЧНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ:

o
o
o
o
o

третини складу Конституційного суду України
Голови Фонду державного майна
Голови Рахункової палати
Голови Антимонопольного комітету України
половини складу Ради національного банку України
287. Оберіть правильні відповіді:
ВКАЖІТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ ЯКИХ ОСІБ Є ВИКЛЮЧНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ:

o
o
o
o
o

суддів судів загальної юрисдикції вперше
половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
Голови Рахункової палати
членів Кабінету Міністрів України
керівника апарату Верховної Ради України
288. Оберіть правильні відповіді:
ВИКЛЮЧНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Є ЗВІЛЬНЕННЯ:

o
o
o
o
o

третини складу Конституційного суду України
Голови Фонду державного майна
Голови Рахункової палати
Голови Антимонопольного комітету України
Половини складу Ради національного банку України
289. Оберіть правильні відповіді:
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖУЄ УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПРО:

o
o
o
o
o

введення надзвичайного стану в Україні
часткову мобілізацію
призначення голови Служби Безпеки України
призначення керівника апарату Верховної Ради України
введення воєнного стану в окремих місцевостях України
290. Оберіть правильні відповіді:
ДО СКЛАДУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН ВХОДИТЬ:

o
o
o
o
o

об’єкт
суб’єкт
суб’єктивна сторона
зміст правових відносин
об’єктивна сторона
291. Оберіть правильні відповіді:
ВКАЖІТЬ, ЯКІ З НИЖЧЕНАВЕДЕНИХ ВИДІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ МОЖУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЬ ЯК
ОСНОВНІ ТА ДОДАТКОВІ:
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o
o
o
o
o
o

штраф
виправні роботи
адміністративний арешт
конфіскація
позбавлення спеціального права
оплатне вилучення предмета
292. Оберіть правильні відповіді:
ДО СКЛАДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ВХОДИТЬ:

o
o
o
o
o
o

об’єкт
юридичні факти
суб’єкт
суб’єктивна сторона
зміст правових відносин
об’єктивна сторона
293. Оберіть правильні відповіді:
ЗА ВЧИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ У ВІЦІ ВІД ШІСТНАДЦЯТИ ДО
ВІСІМНАДЦЯТИ РОКІВ МОЖУТЬ БУТИ ЗАСТОСОВАНІ ТАКІ ЗАХОДИ ВПЛИВУ:

o
o
o
o
o
o

зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого
штраф
попередження
громадські роботи
догана або сувора догана
виправні роботи
294. Оберіть правильні відповіді:
ДО ОБ’ЄКТІВ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ВІДНОСИН НАЛЕЖИТЬ:

o
o
o
o
o
o

здоров’я
цінні папери
ділова репутація
речі
фірмове найменування
гроші
295. Оберіть правильні відповіді:
ОБ’ЄКТАМИ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН Є

o
o
o
o
o
o

здоров’я
цінні папери
ділова репутація
речі
фірмове найменування
гроші
296. Оберіть правильні відповіді:
ОПІКА ПРИПИНЯЄТЬСЯ У РАЗІ:

o
o
o
o
o
o

досягнення недієздатною фізичною особою повноліття
передачі підопічної особи батькам
досягнення підопічним чотирнадцяти років
поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною
зняття інвалідності
досягнення підопічним тринадцяти років
297. Оберіть правильні відповіді:
ПІКЛУВАННЯ ПРИПИНЯЄТЬСЯ У РАЗІ:

o
o
o
o
o
o

передачі малолітньої особи батькам
досягнення фізичною особою повноліття
надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності
досягнення підопічним чотирнадцяти років
зняття інвалідності
поновлення цивільної дієздатності фізичної особи
298. Оберіть правильні відповіді:
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ЯКЩО У НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ОСОБИ НЕДОСТАТНЬО МАЙНА ДЛЯ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ДОДАТКОВУ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕСУТЬ:

o
o
o
o
o
o

держава
батьки
усиновлювачі
опікуни
навчальний або виховний заклади
піклувальники
299. Оберіть правильні відповіді:
У ПЕРШУ ЧЕРГУ НА СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ МАЮТЬ ПРАВО:

o
o
o
o
o

батьки спадкодавця
рідні брати та сестри спадкодавця
діти спадкодавця
один з подружжя (чоловік або жінка)
рідні дід та баба спадкодавця
300. Оберіть правильні відповіді:
ПРИ ПОСВІДЧЕННІ ЗАПОВІТУ СВІДКАМИ НЕ МОЖУТЬ БУТИ:

o
o
o
o
o
o
o

спадкоємці за заповітом
спадкоємці за законом
члени сім’ї спадкоємців за законом
близькі родичі спадкоємців за законом
особи, які не можуть підписати заповіт
сторонні особи
особи, які не можуть прочитати заповіт
301. Оберіть правильні відповіді:
ПРИ ПОСВІДЧЕННІ ЗАПОВІТУ СВІДКАМИ МОЖУТЬ БУТИ:

o
o
o
o
o
o
o
o

посадова особа, яка посвідчує заповіт
службова особа, яка посвідчує заповіт
нотаріус, який посвідчує заповіт
члени сім’ї спадкоємців за законом
близькі родичі спадкоємців за законом
спадкоємці за законом
сторонні особи
спадкоємці за заповітом
302. Оберіть правильні відповіді:
ФІЗИЧНА ОСОБА МОЖЕ БУТИ ОГОЛОШЕНА СУДОМ ПОМЕРЛОЮ, ЯКЩО:

o
o
o

у місці її перебування немає відомостей про неї протягом трьох років
фізична особа пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю – протягом шести місяців
фізична особа пропала безвісти за обставин, що дають підставу припускати її загибель від певного нещасного
випадку – протягом шести місяців
o фізична особа, яка пропала безвісти у період надзвичайного стану – після спливу двох років після закінчення
надзвичайного стану
o у місці її постійного проживання немає відомостей про неї протягом трьох років
o всі відповіді правильні
303. Оберіть правильні відповіді:
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАЛУЧАТИ ДО РОБОТИ В НІЧНИЙ ЧАС:

o
o
o
o
o

працівників до 18 років
працівників до 21 року
вагітних жінок
жінок, що мають неповнолітніх дітей
працівників за висновком МСЕК
304. Оберіть правильні відповіді:
НАКЛАДАТИ СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ МАЄ ПРАВО:

o
o
o
o

директор підприємства
роботодавець
головний інженер
начальник відділу кадрів
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o головний бухгалтер
305. Оберіть правильні відповіді:
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАЛУЧАТИ ДО НАДУРОЧНИХ РОБІТ:

o
o
o
o
o

працівників до 18 років
працівників до 21 року
вагітних жінок
жінок, що мають неповнолітніх дітей
працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах без відриву від
виробництва, в дні занять
o працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах без відриву від виробництва, в дні занять
306. Оберіть правильні відповіді:
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР, УКЛАДЕНИЙ НА НЕВИЗНАЧЕНИЙ СТРОК, А ТАКОЖ СТРОКОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ДО
ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ЙОГО ЧИННОСТІ МОЖУТЬ БУТИ РОЗІРВАНІ ВЛАСНИКОМ АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМ
ОРГАНОМ ЛИШЕ У ВИПАДКАХ:

o
o
o

прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин
нез'явлення на роботу протягом більш як двох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності
систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, якщо до працівника раніше
застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення
o відмови працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством
o появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння
307. Оберіть правильні відповіді:
ДО КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ НАЛЕЖАТЬ:

o
o
o
o
o

використання примусової праці забороняється
державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову
кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці
використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється
кожен має право на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом
308. Оберіть правильні відповіді:
ДО ТРУДОВОЇ КНИЖКИ ВНОСЯТЬСЯ ВІДОМОСТІ ПРО:

o
o
o
o
o

оголошення подяки
нагородження державними нагородами
просування по службі
участь у громадському житті трудового колективу
відкриття, на які видано дипломи
309. Оберіть правильні відповіді:
ЕЛЕМЕНТАМИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ Є:

o
o
o
o
o
o

об’єкт
юридичні факти
суб’єкт
суб’єктивна сторона
зміст правових відносин
об’єктивна сторона
310. Оберіть правильні відповіді:
ВКАЖІТЬ, ЯКІ З НИЖЧЕ НАВЕДЕНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ОСНОВНИХ:

o
o
o
o
o

арешт
громадські роботи
виправні роботи
конфіскація майна
позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу
311. Оберіть правильні відповіді:
ДОВІЧНЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:

o
o
o
o

до осіб, що вчинили злочин вперше
до осіб, що вчинили злочини у віці до 18 років
до осіб, що визнали свою вину і щиро покаялися
до осіб у віці понад 55 років
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o
o
o
o

до осіб у віці понад 65 років
до осіб, що активно сприяли розкриттю злочину
до жінок, що були в стані вагітності під час вчинення злочину
до жінок, що були в стані вагітності на момент постановлення вироку
312. Оберіть правильні відповіді:
ПРЯМИЙ УМИСЕЛ НАЯВНИЙ, ЯКЩО:

o
o
o
o
o
o
o

особа не бажала настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння
особа не усвідомлювала суспільно небезпечного характеру свого діяння
особа передбачала суспільно небезпечні наслідки свого діяння
особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння,
особа не передбачала суспільно небезпечні наслідки свого діяння, хоча повинна була їх передбачити
особа легковажно розраховувала на відвернення суспільно небезпечних наслідків свого діяння
особа бажала настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння
313. Оберіть правильні відповіді:
ЗЛОЧИН ВИЗНАЄТЬСЯ ВЧИНЕНИМ ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ, ЯКЩО:

o
o
o

в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше)
які ситуативно утворили об’єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів
співучасники об’єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього
плану, відомого всім учасникам групи
o в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (дві і більше)
o які попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів
o співучасники об’єднані розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення умислу
o співучасники об’єднані єдиним умислом, що відомий всім учасникам групи
314. Оберіть правильні відповіді:
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ДІЙОВИМ КАЯТТЯМ МОЖЛИВЕ, ЯКЩО ВИННА
ОСОБА:

o
o
o
o
o
o
o

вперше вчинила злочин невеликої тяжкості
вперше вчинила умисний злочин середньої тяжкості
після вчинення злочину щиро покаялася
активно сприяла розкриттю злочину
частково відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду
повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду
примирилася з потерпілим
315. Оберіть правильні відповіді:
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИМИРЕННЯМ ІЗ ПОТЕРПІЛИМ МОЖЛИВЕ,
ЯКЩО ВИННА ОСОБА:

o
o
o
o
o
o
o
o

вперше вчинила злочин невеликої тяжкості
вперше вчинила необережний злочин середньої тяжкості
вперше вчинила умисний злочин середньої тяжкості
вперше вчинила необережний тяжкий злочин
після вчинення злочину щиро покаялася перед потерпілим
надала потерпілому невідкладну медичну допомогу
відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду
примирилася з потерпілим
316. Оберіть правильні відповіді:
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕДАЧЕЮ ОСОБИ НА ПОРУКИ МОЖЛИВЕ,
ЯКЩО ВИННА ОСОБА:

o
o
o
o
o

вперше вчинила злочин невеликої тяжкості
вперше вчинила злочин середньої тяжкості
вперше вчинила необережний тяжкий злочин
після вчинення злочину щиро покаялася
протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного
характеру та не порушуватиме громадського порядку
o частково відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду
o повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду
o примирилася з потерпілим
317. Оберіть правильні відповіді:
ВКАЖІТЬ ОБСТАВИНИ, ЩО ОБТЯЖУЮТЬ КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:
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o
o
o

вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів
вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин
вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням
наркотичних або інших одурманюючих засобів
o добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди
o вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій
o вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхідності
318. Оберіть правильні відповіді:
ВКАЖІТЬ ОБСТАВИНИ, ЩО ПОМ’ЯКШУЮТЬ КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

o
o
o

вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів
вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин
вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням
наркотичних або інших одурманюючих засобів
o добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди
o вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій
o вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхідності
319. Оберіть правильні відповіді:
ДО НЕПОВНОЛІТНІХ, ВИЗНАНИХ ВИННИМИ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ, СУДОМ МОЖУТЬ БУТИ ЗАСТОСОВАНІ ТАКІ
ОСНОВНІ ВИДИ ПОКАРАНЬ:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

попередження
штраф
конфіскація майна
громадські роботи
обмеження волі
виправні роботи
арешт
позбавлення волі на певний строк
довічне позбавлення волі
320. Оберіть правильні відповіді:
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕНСІЙНОМУ СТРАХУВАННЮ ПІДЛЯГАЮТЬ:

o
o
o

особи, які забезпечують себе роботою самостійно
всі громадяни України
громадяни України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах,
консульських установах України
o особи, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
o всі іноземці, які постійно проживають на території України
o члени фермерського товариства
321. Оберіть правильні відповіді:
НАЗВІТЬ РІВНІ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ»:

o
o
o
o
o
o
o

солідарна система
індивідуальне пенсійне страхування
накопичувальна система пенсійного страхування
комунальне пенсійне страхування
система недержавного пенсійного забезпечення
субсидіарна система
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
322. Оберіть правильні відповіді:
ПРАВО НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ПЕРЕДБАЧЕНЕ В КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, ВКЛЮЧАЄ ПРАВО НА:

o
o
o
o
o
o
o

забезпечення громадян у старості
забезпечення громадян у разі втрати годувальника
забезпечення громадян у разі втрати правоздатності
забезпечення громадян у разі часткової втрати працездатності
у разі звільнення з роботи за ініціативи працедавця
забезпечення громадян у разі тимчасової втрати працездатності
забезпечення громадян у разі засудження за умисний злочин
323. Оберіть правильні відповіді:
ВКАЖІТЬ, ЯКІ ПРАВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЗАКРІПЛЕНІ У КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ:
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o
o
o
o
o
o
o

право на медичну допомогу
право на санітарне страхування
право на медичне страхування
право на оздоровчо-профілактичне страхування
право на охорону здоров’я
право на охорону вкладів у лікарняні каси
право на державне фінансування оздоровчо-профілактичного страхування
324. Оберіть правильні відповіді:
СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ ЯКИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА НЕПРАЦЕЗДАТНИМИ ОСОБАМИ ПЕРЕДБАЧАЄ СТАТТЯ 46
КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ:

o
o
o
o
o
o
o

приватних
закритого типу
загальнодоступного типу
комунальних
спеціалізованих за віковою ознакою
державних
індивідуального догляду
325. Оберіть правильні відповіді:
НАЗВІТЬ ВИДИ ДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙ ЗА ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

o
o
o
o
o
o
o

за віком
по інвалідності
в разі втрати годувальника
в разі тимчасової втрати працездатності
за станом здоров’я
за вислугу років
в разі визнання безробітним
326. Оберіть правильні відповіді:
ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ» ПЕНСІЯ
ПО ІНВАЛІДНОСТІ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ ДОВІЧНО:

o
o
o
o
o
o

інвалідам-чоловікам у віці від 60 років
інвалідам-чоловікам у віці від 65 років
інвалідам І групи незалежно від віку
інвалідам-жінкам у віці від 55 років
інвалідам-жінкам у віці від 50 років
інвалідам І та ІІ групи незалежно від віку
327. Оберіть правильні відповіді:
ВИМОГИ ДО ОСОБИ АДВОКАТА:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

громадянство України
наявність вищої освіти
наявність стажу роботи у галузі права не менше двох років
наявність стажу роботи у галузі права не менше трьох років
прийняття присяги адвоката України
складення кваліфікаційних іспитів
проживання на території України не менше п’яти останніх років
наявність повної вищої юридичної освіти
проходження стажування
328. Оберіть правильні відповіді:
ДО ВИДІВ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЛЕЖАТЬ:

o
o
o
o
o
o
o

надання роз’яснень з юридичних питань
ведення дізнання
допит під час досудового слідства свідків
надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні
ведення досудового слідства
здійснення представництва в суді
здійснення представництва перед фізичними особами
329. Оберіть правильні відповіді:
НАЗВІТЬ ОБОВ’ЯЗКИ АДВОКАТА:

o

представляти інтереси держави в суді
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o
o
o
o
o
o

неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства
відвідувати підзахисного у випадку його затримання
використовувати свої повноваження на шкоду підзахисному
невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів
надавати процесуальні документи для їх перевірки судом
підвищувати свій професійний рівень
330. Оберіть правильні відповіді:
НЕ МАЮТЬ ПРАВА ЗДІЙСНЮВАТИ ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО:

o
o
o
o
o
o

слідчий органів внутрішніх справ
слідчі органів державного бюро розслідувань
приватний детектив
слідчий Служби безпеки України
адвокат у справах публічного обвинувачення
потерпілий для захисту власних інтересів
331. Оберіть правильні відповіді:
ВКАЖІТЬ, ЯКИМИ Є КОНСТИТУЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ОСОБИ, РЕКОМЕНДОВАНОЇ НА ПОСАДУ СУДДІ:

o
o
o
o
o
o

вища юридична освіта
досягнення віку тридцяти років
стаж професійної діяльності в галузі права не менше п’яти роки
проживання в Україні не менше п’яти років
володіння державною мовою
досягнення віку двадцяти п'яти роки
332. Оберіть правильні відповіді:
АДВОКАТ МАЄ ПРАВО:

o
o
o
o
o
o
o

проводити досудове слідство
викликати громадян у справах про злочини
отримувати письмові висновки фахівців з питань, що вимагають спеціальних знань
застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законодавства
вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі, заборонені або обмежені в обороті
користуватися безкоштовно всіма видами громадського транспорту
запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними
333. Оберіть правильні відповіді:
СУДДІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПРИЗНАЧАЄ:

o
o
o
o
o
o

Президент України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Генеральний Прокурор України
Голова Верховного Суду України
з’їзд суддів України
334. Оберіть правильні відповіді:
СУДДЕЮ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ МОЖЕ БУТИ ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, ЯКИЙ

o
o
o
o
o
o

на день призначення досяг 40-річного віку
має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менше як 15 років
має науковий ступінь доктора юридичних наук
проживає в Україні протягом останніх 20 років
володіє державною мовою
володіє не менш як двома мовами
335. Оберіть правильні відповіді:
У ВЕРХОВНОМУ СУДІ УКРАЇНИ ДІЮТЬ:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Судова палата у трудових спорах
Велика палата ВСУ
Касаційний цивільний суд
Судова палата у земельних справах
Касаційний адміністративний суд
Судова палата у митних справах
Касаційний господарський суд
Судова палата у сімейних справах
Касаційний кримінальний суд
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336. Оберіть правильні відповіді:
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТА НА ПРИЗНАЧЕННЯ СУДДЕЮ ВПЕРШЕ:

o
o
o
o
o
o
o
o

володіння двома мовами (українською, російською)
громадянство України
досягнення двадцяти одного року
досягнення тридцяти років
наявність вищої юридичної освіти
стаж професійної діяльності в галузі права не менш як п’ять років
володіння державною мовою
наявність наукового ступеня кандидата юридичних наук
337. Оберіть правильні відповіді:
НАЗВІТЬ ЗАСАДИ СУДОЧИНСТВА, ВИЗНАЧЕНІ КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ:

o
o
o
o
o
o

рівність усіх учасників судового процесу перед Законом і судом
оперативність у вирішенні справ
обов’язковість судового рішення
неупередженість
національна мова судочинства
підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором
338. Оберіть правильні відповіді:
СИСТЕМУ СУДОУСТРОЮ УКРАЇНИ СКЛАДАЮТЬ:

o
o
o
o
o
o
o

місцеві суди
апеляційні суди
касаційні суди
вищі спеціалізовані суди
арбітражні суди
Верховний Суд України
обласні суди

Тема :: 1 Рівень складності_ Тип 1 і 2
339. Оберіть правильні відповіді .
РІЗНОВИДАМИ ТЕОРІЙ, ЩО ПОЯСНЮЮТЬ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ ВВАЖАЮТЬ

o
o
o
o
o
o

договірну
родову
теологічну
комп’ютерну
групову
індивідуальну
340. Оберіть правильні відповіді .
ДО ПЕРЕДУМОВ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ ВІДНОСЯТЬ

o
o
o
o

великий розподіл праці
наявність суспільної влади
поява приватної власності та майнової нерівності
наявність примусу у первісному суспільстві.
341. Оберіть правильні відповіді .
ЛЮДИ В КОНКРЕТНІЙ ДЕРЖАВІ МОЖУТЬ ІСНУВАТИ ЯК

o
o
o
o

іноземці
особи без громадянства
як члени роду, племені
як дородова спільність людей
342. Оберіть правильні відповіді .
ДО ВНУТРІШНІХ ОЗНАК СУВЕРЕНІТЕТУ ВІДНОСЯТЬ

o

верховенство влади
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o
o
o

неподільність влади
українські політичні партії
громадські організації
343. Оберіть правильні відповіді:
ДО ЗОВНІШНІХ ОЗНАК СУВЕРЕНІТЕТУ ВІДНОСЯТЬ :

o
o
o
o

незалежність
рівноправність
вседозволеність
підпорядкованість
344. Оберіть правильні відповіді .
ДО ВНУТРІШНІХ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ НАЛЕЖАТЬ

o
o
o
o

економічна
охорони і захисту усіх форм власності
оборона країни
боротьба за мирне співіснування держави
345. Оберіть правильні відповіді .
ДО ЗОВНІШНІХ ФУНКЦІЙ НАЛЕЖАТЬ :

o
o
o
o

співробітництво з іншими суб’єктами міжнародних відносин
захист державного суверенітету
охорони правопорядку, прав і свобод людини і громадянина
соціального обслуговування населення
346. Оберіть правильні відповіді .
СТРУКТУРУ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВИ СТАНОВЛЯТЬ :

o
o
o
o

апарат держави
державні підприємства і установи
трудові колективи
політичні партії
347. Оберіть правильні відповіді .
ОРГАН ДЕРЖАВИ - ЦЕ

o
o
o
o

структурно організований колектив державних службовців
утворений на законних підставах для виконання завдань і функцій держави
народ країни
сама держава
348. Оберіть правильні відповіді.
ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ЧИ ПРАВОПОРЯДКУ, РОЗРІЗНЯЮТЬ ТАКІ ВИДИ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВИ

o
o
o
o

Збройні Сили та інші військові формування
правоохоронні органи держави
апарат держави
механізм держави
349. Оберіть правильні відповіді .
НАЗВІТЬ ВИДИ ФОРМ ПРАВЛІННЯ

o
o
o
o

монархія
республіка
імперія
федерація
350. Оберіть правильні відповіді .
ОСОБЛИВОСТІ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ :

o
o
o
o

глава держави президент, обирається парламентом
уряд формується з представницьких партій, що одержали більшість в парламенті
президент є главою уряду і здійснює виконавчу владу
глава держави президент, обирається всенародно
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351. Оберіть правильні відповіді .
ОСОБЛИВОСТІ КОНФЕДЕРАЦІЇ :

o
o
o
o

добровільне об ’ єднання самостійних держав
нестійка форма об ’ єднання, яка з часом розпадається
складана держава, яка включає головну державу (метрополію) та її колонії
єдина держава, частини якої мають ознаки державності
352. Оберіть правильні відповіді .
ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ МАЮТЬ ВЛАСНУ СТРУКТУРУ, ДО НЕЇ НАЛЕЖАТЬ :

o
o
o
o

органи поліції
слідчі апарати
прокуратура
суди загальної юрисдикції
353. Оберіть правильні відповіді .
ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ РЕАЛІЗАЦІЮ

o
o
o
o

правопорядку
особисту безпеку громадян
представляють інтереси в суді
розголошують відомості про особисте життя людини
354. Оберіть правильні відповіді .
ОДНІЙ ІЗ ФОРМ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ «МОНАРХІЇ» ВЛАСТИВІ ТАКІ ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ :

o
o
o
o

безстроковість влади
влада передається у спадок
влада залежить від населення
владу здійснює представницький загальнонаціональний орган влади (парламент)
355. Оберіть правильні відповіді .
РІЗНОВИДАМИ АНТИДЕМОКРАТИЧНОГО РЕЖИМУ Є

o
o
o
o

расистський режим
фашистський режим
ліберально-демократичний
національно-демократичний
356. Оберіть правильні відповіді .
ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА :

o
o
o
o

акт
правовий звичай
правила суспільного життя
правовий прецедент
357. Оберіть правильні відповіді:
ОЗНАКОЮ ПРАВА Є

o
o
o
o
o
o

формальна визначеність
сутність
вседозволеність
загальнообов’язковість
вольовий характер
апарат держави
358. Оберіть правильні відповіді .
ОЗНАКОЮ ПРАВА Є

o
o
o
o
o
o

формальна визначеність
сутність
вседозволеність
забезпечується державним примусом
встановлене державою
безстроковість влади
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359. Оберіть правильні відповіді .
ЕЛЕМЕНТАМИ СИСТЕМИ ПРАВА Є

o
o
o
o
o
o
o

інститут права
санкція
розділ права
галузь права
гіпотеза
правовий звичай
преамбула
360. Оберіть правильні відповіді .
ЕЛЕМЕНТАМИ СИСТЕМИ ПРАВА Є

o
o
o
o
o
o
o

норма права
підгалузь права
правовідносини
правова система
диспозиція
санкція
юридична відповідальність
361. Оберіть правильні відповіді .
ВИДАМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ Є

o
o
o
o
o

закон
вирок
наказ
звід
санкція
362. Оберіть правильні відповіді .
ВИДАМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ Є

o
o
o
o
o

ухвала
вирок
гіпотеза
указ
диспозиція
363. Оберіть правильні відповіді .
ЕЛЕМЕНТАМИ СКЛАДУ ПРАВОПОРУШЕННЯ Є

o
o
o
o
o
o

суб ’ єкт
зміст
об ’ єкт
гіпотеза
юридичний факт
закон
364. Оберіть правильні відповіді .
ЕЛЕМЕНТАМИ СКЛАДУ ПРАВОПОРУШЕННЯ Є

o
o
o
o
o
o

суб ’ єкт
об ’ єктивна сторона
санкція
гіпотеза
зміст
вирок
365. Оберіть правильні відповіді .
ЕЛЕМЕНТАМИ ПРАВОВОЇ НОРМИ Є

o
o
o
o
o

диспозиція
санкція
об ’ єкт
закон
зміст
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366. Оберіть правильні відповіді .
ЕЛЕМЕНТАМИ ПРАВОВОЇ НОРМИ Є

o
o
o
o
o

диспозиція
зміст
інститут права
гіпотеза
об’єкт
367. Оберіть правильні відповіді .
ОЗНАКАМИ ПРАВОПОРУШЕННЯ Є

o
o
o
o
o

протиправність
караність
відомчість
підсудність
підзвітність
368. Оберіть правильні відповіді .
ОБОВ’ЯЗОК ЗАХИЩАТИ ТА ОХОРОНЯТИ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ В ДЕРЖАВІ НАЛЕЖИТЬ

o
o
o
o

органам внутрішніх справ
органам охорони здоров ’ я
державі
поліції
369. Оберіть правильні відповіді .
ДО ОСНОВНИХ ОЗНАК УНІТАРНОЇ ДЕРЖАВИ НАЛЕЖАТЬ

o
o
o
o

єдина конституція
єдине громадянство і єдина державна символіка
наявність двопалатного парламенту
допускається подвійне громадянство
370. Оберіть правильні відповіді .
ДО ОСНОВНИХ РИС ДЕРЖАВИ, ЩО ВІДРІЗНЯЮТЬ ЇЇ ВІД ІНШИХ СОЦІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВІДНОСЯТЬ:

o
o
o
o
o

суверенітет
територія
апарат управління і примусу
загальнообов’язковість
формальна визначеність
371. Оберіть правильні відповіді .
СУВЕРЕНІТЕТ ДЕРЖАВИ - ЦЕ

o
o
o
o
o

верховенство державної влади
самостійність державної влади
повновладдя народу
незалежність державної влади
загальнообов’язковість
372. Оберіть правильні відповіді:
ІСТОРИЧНИЙ ТИП ДЕРЖАВИ - ЦЕ

o
o
o
o

сукупність найбільш важливих рис держави певної суспільно-економічної формації
має єдину соціально-класову сутність
політична система суспільства
міжнародна незалежність і правосуб’єктність
373. Оберіть правильні відповіді:
ПІД ТЕРМІНОМ ДЕРЖАВА РОЗУМІЄТЬСЯ

o
o
o

політико-правова організація влади певної частини населення або всього населення
має свій апарат управління і здатна за допомогою права робити свої веління загальнообов’язковими для
населення всієї країни
сукупність установ, підприємств, організацій
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o спеціальний апарат примусу, що забезпечує панування одного класу над іншим
374. Оберіть правильні відповіді .
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ІСТОРИЧНОГО ТИПУ СУСПІЛЬСТВА ВИДІЛЯЮТЬ ТАКІ ТИПИ ДЕРЖАВИ

o
o
o
o
o

рабовласницький
буржуазний
феодальний
громадянський
соціальний
375. Оберіть правильні відповіді.
УМОВАМИ ПРИЙНЯТТЯ ДО ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ Є

o

подання декларації про відсутність іноземного громадянства або зобов'язання припинити іноземне
громадянство
o визнання і дотримання Конституції України та законів України
o проживання в Україні протягом 1 року
o сплата податків
376. Оберіть правильні відповіді .
ФОРМАМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ Є

o
o
o
o

засідання Кабінету Міністрів України
сесії Верховної Ради України
референдум
вибори
377. Оберіть правильні відповіді .
ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ НАБУВАЄТЬСЯ

o
o
o
o

за народженням
за територіальним походженням
унаслідок екстрадиції
за заявою особи
378. Оберіть правильні відповіді .
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ

o
o
o
o
o

Верховною Радою України
Президентом України
Кабінетом Міністрів України
Центральною виборчою комісією
Конституційним Судом України
379. Оберіть правильні відповіді .
ЗАКОНИ ТА ІНШІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ МАЮТЬ ЗВОРОТНУ ДІЮ В ЧАСІ У ВИПАДКУ, КОЛИ ВОНИ

o
o
o
o

пом ’ якшують відповідальність особи
скасовують відповідальність особи
вони посилюють відповідальність особи
встановлюють злочинність діяння
380. Оберіть правильні відповіді .
ДО ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ НАЛЕЖАТЬ :

o
o
o
o

міністерства
державні комітети
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
381. Оберіть правильну відповідь .
КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ БУЛО ПРИЙНЯТО

o
o
o
o

26 червня 1996 року
28 червня 1991 року
28 червня 1996 року
8 грудня 2004 року

51

382. Оберіть правильну відповідь .
ЗА СПОСОБОМ ПРИЙНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ Є

o
o
o
o

народною
дарованою
октройованою
змішаною
383. Оберіть правильну відповідь .
ПРАВО ОБИРАТИ ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ОРГАНИ ВЛАДИ НАЛЕЖИТЬ

o
o
o
o

громадянам України, які досягли 21 року
іноземцям, які перебувають в Україні на законних підставах
особам без громадянства
громадянам України, які досягли 18 років
384. Оберіть правильну відповідь .
ЗА ПОРЯДКОМ ВНЕСЕННЯ ЗМІН, КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

o
o
o
o

гнучка
жорстка
змішана
писана
385. Оберіть правильні відповіді .
ДОКУМЕНТИ , ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ:

o
o
o
o

паспорт громадянина України
тимчасове посвідчення громадянина України
декларація про відсутність іноземного громадянства
свідоцтво члена наукової експедиції
386. Оберіть правильну відповідь .
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ МІСТИТЬ

o
o
o
o

преамбулу та 15 розділів
15 розділів
20 розділів
15 розділів та Перехідні положення
387. Оберіть правильні відповіді .
ДЕРЖАВНИМИ СИМВОЛАМИ УКРАЇНИ Є:

o
o
o
o

Державний прапор України
національна грошова одиниця
Державний Герб України
державна мова
388. Оберіть правильні відповіді .
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ - ЦЕ

o
o
o
o
o

самостійна галузь права
провідна галузь національної системи права
підгалузь державного права
галузь приватного права
інститут кримінального права
389. Оберіть правильні відповіді .
ДЖЕРЕЛАМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Є:

o
o
o
o

Декларація про державний суверенітет України
чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України
документи, які підтверджують громадянство України
документи, які подаються для реєстрації політичної партії
390. Оберіть правильні відповіді .
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ЗДІЙСНЮЮТЬ:
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o
o
o
o

народ України
Міністерство юстиції України
Центральна виборча комісія
Президент України
391. Оберіть правильну відповідь .
ПРОКУРАТУРУ УКРАЇНИ ОЧОЛЮЄ

o
o
o
o

Верховний прокурор України
Голова Верховного Суду України
Генеральний прокурор України
Головний прокурор України
392. Оберіть правильну відповідь .
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ПОСАДУ:

o
o
o
o

Верховною Радою України
за згодою Президента України Верховною Радою України
Президентом України
Президентом України за згодою Верховної Ради України
393. Оберіть правильну відповідь .
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ З ПОСАДИ

o
o
o
o

за згодою Верховної Ради України Президентом України
за згодою Президента України Верховною Радою України
Президентом України
Верховною Радою України
394. Оберіть правильну відповідь .
НЕДОВІРУ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРОВІ УКРАЇНИ МОЖЕ ВИСЛОВИТИ

o
o
o
o

Верховна Рада України
Президент України
Голова Верховного Суду України
Прем’єр-міністр України
395. Оберіть правильну відповідь .
СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА УКРАЇНИ

o
o
o
o

чотири роки
п’ять років
три роки
шість років
396. Оберіть правильну відповідь .
ДЕЛЕГУВАННЯ ФУНКЦІЙ СУДІВ, А ТАКОЖ ПРИВЛАСНЕННЯ ЦИХ ФУНКЦІЙ ІНШИМИ ОРГАНАМИ ЧИ ПОСАДОВИМИ
ОСОБАМИ

o
o
o
o

допускаються у випадках, передбачених законом
допускаються спеціально уповноваженим органам державної влади
допускаються органам прокуратури
не допускаються
397. Оберіть правильну відповідь .
НАЙВИЩИМ СУДОВИМ ОРГАНОМ У СИСТЕМІ СУДОУСТРОЮ УКРАЇНИ Є

o
o
o
o

Конституційний Суд України
Вищий господарський суд України
Вищий адміністративний суд України
Верховний Суд України
398. Оберіть правильне формулювання пропущеного фрагменту у реченні .
“НЕЗАЛЕЖНІСТЬ І НЕДОТОРКАННІСТЬ СУДДІВ _____________ КОНСТИТУЦІЄЮ І ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ” .

o
o
o

визнається
гарантується
декларується
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o забезпечується
399. Оберіть правильне формулювання пропущеного фрагменту у реченні .
“БЕЗ ЗГОДИ _______________ СУДДЮ НЕ МОЖЕ БУТИ ЗАТРИМАНО АБО УТРИМУВАНО ПІД ВАРТОЮ ЧИ АРЕШТОМ
ДО ВИНЕСЕННЯ ОБВИНУВАЛЬНОГО ВИРОКУ СУДОМ” .

o
o
o
o

Президента України
Кабінету Міністрів України
Вищої ради правосуддя
Верховного Суду України
400. Оберіть правильні відповіді .
ПРАВОСУДДЯ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРОФЕСІЙНІ СУДДІ ТА, У ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ВИПАДКАХ:

o
o
o
o
o

народні засідателі
присяжні засідателі
присяжні
народні присяжні
працівники суду
401. Оберіть правильні відповіді .
ПРОФЕСІЙНІ СУДДІ НЕ МОЖУТЬ:

o
o
o
o

належати до політичних партій та профспілок
брати участь у будь-якій громадській діяльності
мати представницький мандат
виконувати викладацьку роботу
402. Оберіть правильні відповіді .
СУДДЯ НЕ МОЖЕ БУТИ:

o
o
o
o
o

членом громадської організації
народним депутатом України
членом політичної партії
розлученим
дієздатним
403. Оберіть правильні відповіді:
ЗАГАЛЬНИМИ ЗАСАДАМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА Є:

o
o
o
o
o

свобода договору
дієздатність
здатність бути позивачем і відповідачем у суді
об ’ єктивність
свобода підприємницької діяльності
404. Оберіть правильні відповіді .
ПРАВОЧИН И, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ВИЗНАНІ СУДОМ НЕДІЙСНИМИ:

o
o
o
o
o

консенсуальні
укладені внаслідок обману
укладені внаслідок погроз
реальні
двостороннні
405. Оберіть правильні відповіді .
ЦИВІЛЬНІ ПРАВА І ОБОВ ’ ЯЗКИ ВИНИКАЮТЬ

o
o
o
o

з договорів
з дієздатності
з правоздатності
з правочинів
406. Оберіть правильні відповіді .
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ РЕГУЛЮЄ:

o
o

майнові відносини
сімейні відносини
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o
o
o

земельні відносини
трудові відносини
особисті немайнові відносини
407. Оберіть правильні відповіді:
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, ЗАЛЕЖНО ВІД ПОРЯДКУ ЇХ СТВОРЕННЯ, ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА:

o
o
o
o
o

юридичні особи-підприємства
юридичні особи-товариства
непідприємницькі товариства
юридичні особи приватного права
юридичні особи публічного права
408. Оберіть правильні відповіді .
ОБ ’ ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:

o
o
o
o
o

художній твір
винахід
свідоцтво
атестат
патент
409. Оберіть правильні відповіді .
СУБ ’ ЄКТИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ :

o
o
o
o

юридична особа
рухома річ
майно
громадянин України
410. ОБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНІ ТВЕРДЖЕННЯ.
o Цивільний кодекс України був прийнятий 16 січня 2004 року
o Фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом трьох років в місці її постійного
проживання немає відомостей про місце її перебування
o Свобода договору є однією із засад цивільного законодавства
o Строк – це певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення
o Піклування встановлюється над неповнолітніми особами та обмежено дієздатними особами
411. Оберіть правильн і відповіді для пропущеного фрагменту.
ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕГУЛЮЮТЬСЯ ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ТА МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ, ЗАСНОВАНІ
НА _______ ___ _________ ЇХ УЧАСНИКІВ”:

o
o
o
o
o
o

вільному волевиявленні
юридичній рівності
сумісності
дольової участі
солідарності
майновій самостійності

Тема :: 3 Рівень складності_ Тип 3
412. Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі).
СУВЕРЕННА ПОЛІТИКО-ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА, ЩО ВОЛОДІЄ ВЛАДОЮ, ЯКА
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕРЖАВНИМ АПАРАТОМ НА ОСНОВІ ЮРИДИЧНИХ НОРМ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗАХИСТ І
УЗГОДЖЕННЯ СУСПІЛЬНИХ, ГРУПОВИХ, ІНДИВІДУАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ЗІ СПИРАННЯМ, У РАЗІ ПОТРЕБИ, НА
ЛЕГАЛЬНИЙ ПРИМУС – ЦЕ _______
413. Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі).
ЦІЛІСНА ІЄРАРХІЧНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ДЕРЖАВНУ ВЛАДУ, А ТАКОЖ УСТАНОВ,
ПІДПРИЄМСТВ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ – ЦЕ _______
414. Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі).
ЄДИНИЙ ОРГАН КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В УКРАЇНІ – ЦЕ _______
415. Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі).
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ГАРАНТОВАНА ЗАКОНОМ МІРА СВОБОДИ (МОЖЛИВОСТІ) ОСОБИ, ЯКА ВІДПОВІДНО ДО ДОСЯГНУТОГО РІВНЯ
ЕВОЛЮЦІЇ ЛЮДСТВА В ЗМОЗІ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЇЇ ІСНУВАННЯ І РОЗВИТОК ТА ЗАКРІПЛЕНА У ВИГЛЯДІ
МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ЯК ЗАГАЛЬНА І РІВНА ДЛЯ УСІХ ЛЮДЕЙ – ЦЕ _______
416. Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі).
ПРИРОДНІ, ОСНОВОПОЛОЖНІ, НЕВІД’ЄМНІ ПРАВА ЛЮДИНИ, ЯКІ МАЮТЬ ЗДЕБІЛЬШОГО ХАРАКТЕР
НЕГАТИВНОГО ПРАВА – ЦЕ _______
417. Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі).
МОЖЛИВОСТІ (СВОБОДИ) ГРОМАДЯНИНА АКТИВНО БРАТИ УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВОЮ ТА У
ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ, ВПЛИВАТИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ РІЗНИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, А ТАКОЖ ГРОМАДСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ ПОЛІТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ – ЦЕ _______
418. Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі).
МОЖЛИВОСТІ (СВОБОДИ) ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА РОЗПОРЯДЖАТИСЯ ПРЕДМЕТАМИ СПОЖИВАННЯ І
ОСНОВНИМИ ЧИННИКАМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ВЛАСНІСТЮ І ПРАЦЕЮ, ПРОЯВЛЯТИ
ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ ТА ІНІЦІАТИВУ В РЕАЛІЗАЦІЇ СВОЇХ ЗДІБНОСТЕЙ І ПРИДБАННІ ЗАСОБІВ ДЛЯ ІСНУВАННЯ,
БЕРУЧИ УЧАСТЬ У ВИРОБНИЦТВІ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА ІНШИХ БЛАГ – ЦЕ _______
419. Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі).
МОЖЛИВОСТІ (СВОБОДИ) ОСОБИ ТА ГРОМАДЯНИНА ВІЛЬНО РОЗПОРЯДЖАТИСЯ СВОЄЮ РОБОЧОЮ СИЛОЮ,
ВИКОРИСТОВУВАТИ ЇЇ САМОСТІЙНО АБО ЗА ТРУДОВИМ ДОГОВОРОМ, ТОБТО ПРАВО НА ВІЛЬНУ ПРАЦЮ (ВИБІР
ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ, БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ, ГАРАНТОВАНІ МІНІМАЛЬНІ РОЗМІРИ ЇЇ ОПЛАТИ ТОЩО), ПРАВО НА
СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВІДПОЧИНОК, ОСВІТУ, ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ – ЦЕ _______
420. Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі).
МОЖЛИВОСТІ (СВОБОДИ) ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОБУТНОСТІ ЛЮДИНИ, ДОСТУПУ ДО
ДУХОВНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЛЮДСТВА, ЇХ ЗАСВОЄННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА УЧАСТІ У ПОДАЛЬШОМУ ЇХ РОЗВИТКУ –
ЦЕ _______
421. Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі).
ГАРАНТОВАНА ЗАКОНОМ МІРА СУСПІЛЬНО НЕОБХІДНОЇ (КОРИСНОЇ) І ДЕРЖАВНО ДОЦІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ
ОСОБИ, ОБ'ЄКТИВНО ОБУМОВЛЕНА ПОТРЕБАМИ ІСНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНШИХ ОСІБ, СОЦІАЛЬНИХ ГРУП,
НАЦІЙ, ЛЮДСТВА – ЦЕ _______ ОБОВ'ЯЗОК
422. Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі).
СИСТЕМА НОРМ (ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ) І ПРИНЦИПІВ, ВСТАНОВЛЕНИХ АБО ВИЗНАНИХ ДЕРЖАВОЮ ЯК
РЕГУЛЯТОРИ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН, ЯКІ ФОРМАЛЬНО ЗАКРІПЛЮЮТЬ МІРУ СВОБОДИ, РІВНОСТІ ТА
СПРАВЕДЛИВОСТІ ВІДПОВІДНО ДО СУСПІЛЬНИХ, ГРУПОВИХ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ (ВОЛІ) НАСЕЛЕННЯ
КРАЇНИ, ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ВСІМА ЗАХОДАМИ ЛЕГАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ АЖ ДО ПРИМУСУ – ЦЕ
_______
423. Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі).
СИСТЕМА ПРАВОВИХ НОРМ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ УПРАВЛІНСЬКІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ
ВЛАДИ, РОЗПОРЯДНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ, ЙОГО ВЗАЄМОВІДНОСИН З ІНШИМИ
ДЕРЖАВНИМИ ТА НЕДЕРЖАВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ І ГРОМАДЯНАМИ – ЦЕ _______
424. Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі).
СИСТЕМА ПРАВОВИХ НОРМ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ МАЙНОВІ І ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ВІДНОСИНИ, ЩО
УКЛАДАЮТЬСЯ МІЖ ФІЗИЧНИМИ ТА ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ ЯК РІВНОПРАВНИМИ – ЦЕ _______
425. Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі).
СИСТЕМА ПРАВОВИХ НОРМ, ЯКІ ОХОРОНЯЮТЬ ВІД ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ НА ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ І
ГРОМАДЯНИНА, КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД, УСІ ВИДИ ВЛАСНОСТІ ТОЩО, УСТАНОВЛЮЮЧИ МІРУ КРИМІНАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЇХ ВЧИНЕННЯ – ЦЕ _______
426. Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі).
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ОБ'ЄКТИВНО ВІДОКРЕМЛЕНА СИСТЕМА ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ ПРАВОВИХ НОРМ ЯКА РЕГУЛЮЄ ТРУДОВІ Й ТІСНО
ПОВ’ЯЗАНІ З НИМИ СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ – ЦЕ _______
427. Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі).
СУКУПНІСТЬ ПРАВОВИХ НОРМ І ПРИНЦИПІВ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ТА ОХОРОНЯЮТЬ ОСОБИСТІ Й ПОВ'ЯЗАНІ З НИМИ
МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ ШЛЮБУ Й НАЛЕЖНОСТІ ДО СІМ'Ї – ЦЕ _______
428. Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі).
ПРОВІДНА ГАЛУЗЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА, ЩО ЯВЛЯЄ СОБОЮ СУКУПНІСТЬ ПРАВОВИХ НОРМ, ПЕРШ ЗА ВСЕ
ПРИНЦИПІВ І НОРМ КОНСТИТУЦІЇ, ЯКІ ЗАКРІПЛЮЮТЬ ОСНОВИ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
СУСПІЛЬСТВА, ФОРМУ ДЕРЖАВИ, ПОРЯДОК І ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ
ВЛАДИ, ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА – ЦЕ _______
429. Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі).
СИСТЕМА НОРМ І ПРИНЦИПІВ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ІЗ ПОТРЕБИ УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ІНДИВІДІВ ОДИН З ОДНИМ
І СУСПІЛЬСТВОМ (КЛАСОМ, СОЦІАЛЬНОЮ ГРУПОЮ, ДЕРЖАВОЮ), СПРЯМОВАНІ НА РЕГУЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ
ЛЮДЕЙ ВІДПОВІДНО ДО ПОНЯТЬ ДОБРА І ЗЛА І ПІДТРИМУЮТЬСЯ ОСОБИСТИМИ ПЕРЕКОНАННЯМИ,
ТРАДИЦІЯМИ, ВИХОВАННЯМ, СИЛОЮ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ – ЦЕ _______
430. Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі).
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ СИЛИ, ЩО РЕГУЛЮЄ НАЙВАЖЛИВІШІ СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ
ШЛЯХОМ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВИХ ПРАВИЛ (НОРМ); ПРИЙНЯТИЙ В ОСОБЛИВОМУ ПОРЯДКУ
ЗАКОНОДАВЧИМ ОРГАНОМ (НАПРИКЛАД, ПАРЛАМЕНТОМ), АБО БЕЗПОСЕРЕДНЬО НАРОДОМ – ЦЕ _______
431. Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі).
ПЕРЕДБАЧЕНЕ КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНЕ ВИННЕ ДІЯННЯ (ДІЯ АБО
БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ), ВЧИНЕНЕ СУБ'ЄКТОМ ЗЛОЧИНУ – ЦЕ _______

Тема :: 2 Рівень складності_ Тип 4
432. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ВИЗНАЧЕННЯМИ ТА ЮРИДИЧНИМИ КАТЕГОРІЯМИ
o спосіб (форма) систематизації, який полягає в об’єднанні кількох нормативно-правових актів, що діють в одній і
тій самій сфері суспільних відносин, в єдиний нормативно-правовий акт, як правило, без зміни змісту
o спосіб (форма) систематизації законодавства, який полягає у зовнішньому впорядкуванні (розташуванні в тому
чи іншому порядку) вже наявних нормативних актів без зміни змісту норм права, які містяться в них
o спосіб (форма) систематизації законодавчих актів, який полягає в їх удосконаленні через зміну змісту
(переробку і узгодження) юридичних норм, пов’язаних загальним предметом правового регулювання, і
об'єднання у новий єдиний нормативно-правовий акт
o це діяльність, пов’язана з упорядкуванням і удосконаленням законодавчих та інших нормативно-правових
актів, зведення їх у єдину внутрішньо узгоджену систему
Відповідність: кодифікація ; інкорпорація ; систематизація нормативно-правових актів ; консолідація ;
433. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ВИЗНАЧЕННЯМИ ТА ЮРИДИЧНИМИ КАТЕГОРІЯМИ
o це загальнообов'язкове, формально-визначене правило поведінки (зразок, масштаб, еталон), встановлене або
санкціоноване державою як регулятор суспільних відносин, яке офіційно закріплює міру свободи і
справедливості відповідно до суспільних, групових та індивідуальних інтересів (волі) населення країни,
забезпечується всіма заходами державного впливу, аж до примусу
o система однорідних предметно пов'язаних інститутів певної галузі права
o система відносно відокремлених від інших і пов'язаних між собою правових норм, які регулюють певну групу
(вид) однорідних суспільних відносин
o відносно самостійна сукупність юридичних норм, яка регулює якісно однорідну сферу (рід) суспільних відносин
специфічним методом правового регулювання
o це об'єктивно обумовлена системою суспільних відносин внутрішня структура права, яка складається з
взаємозалежних норм, логічно розподілених за галузями, підгалузями та інститутами
Відповідність: галузь права ; норма права ; інститут права ; система права ; підгалузь права ;
434. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ВИЗНАЧЕННЯМИ ТА ЮРИДИЧНИМИ КАТЕГОРІЯМИ
o фахівець з управління, що обіймає посаду в державному органі, підприємстві, установі, комерційній організації і
постійно або тимчасово виконує організаційно-розпорядчі та інші функції, пов'язані з владним впливом на
підлеглих і зі здійсненням юридично значущих дій, спрямованих на породження, зміну чи припинення
правовідносин
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o
o

врегульована законодавством професійна діяльність осіб, що обіймають посади в державних органах та їх
апараті з практичного виконання завдань і функцій держави і одержують заробітну плату за рахунок державних
коштів
особливий вид управління, реалізація гарантованого законом права територіальних спільнот громадян і
органів, яких вони обирають, самостійно, під свою відповідальність, вирішувати всі питання місцевого
значення, діючи в рамках закону і виходячи із інтересів населення

Відповідність: посадова особа ; державна служба ; місцеве самоврядування ;
435. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ВИЗНАЧЕННЯМИ ТА ЮРИДИЧНИМИ КАТЕГОРІЯМИ
o незалежна влада, що охороняє право, виступає арбітром у спорі про право, відправляє правосуддя
o влада, що має право безпосереднього управління державою
o це делегована народом своїм представникам у парламенті державна влада, що має виключне право приймати
закони
o частина державного апарату – група осіб або одна особа, що має юридично визначену державно-владну
компетенцію для виконання завдань і функцій держави
o юридичне оформлена система всіх державних органів, що здійснюють безпосередню практичну роботу з
управління суспільством, виконання завдань і функцій держави
Відповідність: виконавча влада ; орган держави ; законодавча влада ; судова влада ; апарат держави ;
436. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ВИДАМИ ПРАВОПОРУШЕНЬ І КРИТЕРІЯМИ ЇХ ПОДІЛУ
o умисні й необережні
o дії і бездіяльність
o такі, що скоєні фізичною особою або юридичною особою
o цивільно-правові, конституційно-правові, кримінально-правові, адміністративно-правові
o злочини і проступки
Відповідність: за формою зовнішнього виразу ; за ступенем суспільної шкоди ; за галузевою належністю ; за субєктами ;
за субєктивною стороною ;
437. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ВИЗНАЧЕННЯМИ ТА ЮРИДИЧНИМИ КАТЕГОРІЯМИ
o порядок здійснення державної влади у певні способи певними, методами і засобами
o порядок поділу території держави на певні складові частини і співвідношення влади між ними і державою в
цілому
o порядок (спосіб) організації та здійснення державної влади в країні
o порядок утворення і організації вищих органів влади в державі
o головні напрямки і види діяльності держави, обумовлені її завданнями і цілями і такі, що характеризують її
сутність
Відповідність: функції держави ; форма державного режиму ; форма державного правління ; форма державного устрою
; форма держави ;
438. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ВИЗНАЧЕННЯМИ ТА ЮРИДИЧНИМИ КАТЕГОРІЯМИ
o складна союзна держава, частинами якої є державні утворення, що мають суверенні права
o проста єдина держава, частинами якої є адміністративно-територіальні одиниці, що не мають суверенних прав
o форма державного правління, при якій вища державна влада здійснюється представницьким
загальнонаціональним органом влади (парламентом), обраним населенням на певний строк
o форма державного правління, при якій державна влада зосереджена цілком або частково в руках однієї особи
– монарха, передається в спадщину, не залежить від населення (як правило, не затверджується ним)
Відповідність: республіка ; унітарна держава ; монархія ; федерація ;
439. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ГРУПАМИ ПРИНЦИПІВ І ПРИНЦИПОМ ЯКИЙ ЇЙ НАЛЕЖИТЬ
o принцип соціального захисту працівників
o принцип рівності всіх форм власності
o принцип законності
o принцип національної мови судочинства
o принцип гуманізму
Відповідність: принципи правових інститутів ; галузеві принципи ; загальнолюдські принципи ; загальноправові
принципи ; міжгалузеві принципи ;
440. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ВИДОМ СОЦІАЛЬНОЇ НОРМИ ТА ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ
o висловлюють волю членів організації, виникають у процесі формування і діяльності спільноти на відповідних
зборах, безпосередньо не пов’язані з діяльністю держави, гарантуються на випадок порушення
організаційними заходами та санкціями
o виникають поступово внаслідок відтворення стереотипних варіантів поведінки, висловлюють волю певної
соціальної групи або територіальної громади, виражаються в поведінкових традиціях, виконуються через
звичку
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формуються поступово, поширюються на відносини, які не піддаються зовнішньому контролю, не мають
офіційно зафіксованих форм вираження, не містять точних, деталізованих правил поведінки, забезпечуються
внутрішнім переконанням, силою громадської думки
регулюють лише ті відносини, які мають загальносуспільне значення, набувають формальної визначеності,
охороняються і гарантуються примусовою силою держави

Відповідність: звичаї ; норми права ; корпоративні норми ; норми моралі ;
441. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ДЕФІНІЦІЯМИ ТА ВИДАМИ ДЖЕРЕЛ ПРАВА
o сукупність ідей, поглядів, теорій, уявлень про необхідне суспільству право, що знаходить свій прояв у наукових
працях видатних вчених-юристів
o принцип, покладений в основу рішення судових або інших державних органів з конкретної юридичної справи,
що в майбутньому стає загальнообов’язковим правилом при вирішенні всіх аналогічних справ
o визнане державою правило поведінки, яке склалося внаслідок його фактичного одноманітного застосування
протягом тривалого часу
o двостороння або багатостороння угода, внаслідок якої встановлюються, змінюються або скасовуються норми
права
o офіційний документ, прийнятий компетентними суб’єктами нормотворчості у визначених законом порядку і
формі, який встановлює, змінює або скасовує норми права
Відповідність: нормативно-правовий договір ; правова доктрина ; нормативно-правовий акт ; правовий прецедент ;
правовий звичай ;
442. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ГРУПАМИ ПРИНЦИПІВ І ПРИНЦИПОМ. ЯКИЙ ЇЙ НАЛЕЖИТЬ
o принцип свободи договору
o визначеність покарання у вироку суду
o принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону
o принцип гарантованості прав і свобод людини
o принцип рівності
Відповідність: загальнолюдські принципи ; принципи правових інститутів ; міжгалузеві принципи ; загальноправові
принципи ; галузеві принципи ;
443. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ КРИТЕРІЯМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ТА ЇХ ВИДАМИ
o одноособові і колегіальні
o виборні, призначувані, успадковані
o органи первинного та вторинного представництва
o органи законодавчої, виконавчої та судової влади
o центральні і місцеві
Відповідність: особовий склад органу ; соціальна природа ; спосіб утворення ; територія, на яку поширюються
повноваження ; функціональне спрямування ;
444. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ВИЗНАЧЕННЯМИ ТА ЮРИДИЧНИМИ КАТЕГОРІЯМИ
o державний службовець, який уповноважений на виконання управлінської функції, наділений публічно-правовим
статусом, здійснює державно-владні повноваження, приймає обов’язкові для інших осіб визначені
законодавством правові акти, може бути притягнутим до підвищеної юридичної відповідальності
o особа, яка обіймає посаду в державному органі, організації з метою практичного виконання їх функцій і завдань
та отримує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету
o професійна діяльність осіб, які обіймають посади в державних органах, установах і підприємствах, щодо
практичного виконання їх завдань і функцій
o структурно виокремлений, внутрішньо організований колектив державних службовців, які займають визначені
законодавством посади, наділені відповідною компетенцією для виконання певних владно- управлінських
функцій і завдань держави
Відповідність: посадова особа державного апарату ; державний службовець ; державна служба ; державний орган ;
445. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ЮРИДИЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ТА РІЗНОВИДАМ СТРУКТУРНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ ФОРМИ ДЕРЖАВИ
o виборність глави держави парламентським шляхом
o обрання глави держави безпосередньо народом, формування уряду за участю як президента, так і парламенту
o позапарламентський метод обрання президента та формування уряду
o наявність спеціального представницького органу, який обмежує компетенцію глави держави, скликається за
його наказом
o наявність спадкового глави держави, який виконує «декоративні» символічні функції
o повна концентрація влади в руках монарха, опора на військово-бюрократичний апарат
Відповідність: парламентська монархія ; станово-представницька монархія ; змішана республіка ; абсолютна монархія ;
парламентська республіка ; президентська республіка ;
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446. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ЮРИДИЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ТА РІЗНОВИДАМ СТРУКТУРНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ ФОРМИ ДЕРЖАВИ
o часткове чи повне відсторонення народу від державної влади, її надмірна централізація
o держави, що створюють державно-правовий союз, зберігають суверенітет
o засновується на регулярній легітимації влади населенням, яке наділене широкими правами та свободами
o складна союзна держава, яка містить державні утворення, що володіють певною юридично визначеною
політичною самостійністю
o єдина цілісна держава, територія якої поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не володіють
суверенними правами
Відповідність: недемократичний режим ; конфедерація ; унітарна держава ; федерація ; демократичний режим ;
447. Встановіть відповідність.
АВТОРАМИ ТА ПРИХИЛЬНИКАМИ ЯКИХ ТЕОРІЙ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ БУЛИ ВЧЕНІ?

o
o
o
o
o

Л.Петражицький
К.Маркс, Ф.Енгельс
Г.Гроцій, Т.Гоббс, Дж.Локк
Є.Дюринг, I.Гумплович
Т.Аквінський

Відповідність: теологічної теорії ; класової теорії ; договірної теорії ; теорії насилля ; психологічної теорії ;
448. Встановіть відповідність.
АВТОРАМИ ТА ПРИХИЛЬНИКАМИ ЯКИХ ТЕОРІЙ ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА БУЛИ ВЧЕНІ?

o
o
o
o
o

I.Петражицький, Т.Тард
Г.Берман, Т.Аннерс
Г.Гуго, К.Савін’ї, Г.Пухта
Т.Аквінський, Ж.Марітен
Конфуцій, Аристотель, Цицерон, Т.Гоббс, Дж.Локк

Відповідність: теорії примирення ; психологічної теорії ; теорії природного права ; теологічної теорії ; історичної школи
права ;
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