Тест ::: Юр_081_Бак_Основи правознавства_2020
Розробники:

Тема :: Теорія держави і права
1. Правозастосовчі акти за юридичними наслідками поділяються на
◦ правопревентивні
◦ правотлумачні
◦ правозмінюючі
◦ правоприпиняючі
2. Назвіть види правової культури залежно від носія
◦ правова культура державного апарату
◦ правова культура держави
◦ правова культура суспільства
◦ правова культура особи
3. Інтерпретаційні акти за сферою дії поділяються на
◦ казуальні
◦ делеговані
◦ автентичні
◦ нормативні
4. Правозастосовчі акти за юридичними наслідками поділяються на
◦ правовстановлюючі
◦ правоінтерпретаційні
◦ нормативно-правові
◦ правоприпиняючі
5. Назвіть методи здійснення функцій держави
◦ покарання
◦ зловживання правом
◦ заохочення
◦ примус
6. Назвіть методи здійснення функцій держави
◦ порівняння
◦ прогнозування
◦ примус
◦ заборона
7. Назвіть види правомірної поведінки за особливостями суб'єктивної сторони
◦ пасивна
◦ професійна
◦ делегована
◦ маргінальна
8. Назвіть види правомірної поведінки за особливостями суб'єктивної сторони
◦ протиправна
◦ зловживання суб'єктивним правом
◦ конформістська
◦ активна
9. Способами усунення прогалин в праві є
◦ інтерпретація
◦ консолідація
◦ аналогія закону
◦ аналогія права
10. Назвіть види об'єктів правовідносин
◦ інтерпретаційні акти
◦ заходи державного примусу
◦ особисті немайнові блага
◦ продукти духовної та інтелектуальної творчості
11. Назвіть види правомірної поведінки за особливостями суб'єктивної сторони
◦ протиправна
◦ негативна
◦ активна
◦ пасивна
12. Елементами механізму правового регулювання є
◦ імплементація
◦ пролонгація
◦ норми права
◦ правовідносини
13. Елементами механізму правового регулювання є
◦ органи місцевого самоврядування
◦ корпоративні норми
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22.
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25.

26.

27.

◦ акти застосування норм права
◦ принципи права
Способами усунення прогалин в праві є
◦ адаптація
◦ імплементація
◦ аналогія закону
◦ аналогія права
Способами усунення прогалин в праві є
◦ аналогія закону
◦ кодифікація
◦ уніфікація
◦ аналогія права
Назвіть види правових систем сучасності
◦ іудаїстська
◦ англо-саксонська
◦ романо-германська
◦ буддистська
Назвіть функції теорії держави і права
◦ функціональна
◦ каральна
◦ гносеологічна
◦ евристична
Назвіть функції теорії держави і права
◦ охоронна
◦ методологічна
◦ відновлювальна
◦ онтологічна
Назвіть функції теорії держави і права
◦ регулятивна
◦ правотворча
◦ ідеологічна
◦ навчальна
Назвіть види правових систем сучасності
◦ функціональна
◦ каральна
◦ прецедентна
◦ континентальна
Назвіть види правових систем сучасності
◦ африканська
◦ теократична
◦ мусульманська
◦ романо-германська
Назвіть принципи юридичної відповідальності
◦ координації
◦ законності
◦ децентралізації
◦ обґрунтованості
Назвіть принципи організації та функціонування державного апарату
◦ невідворотності
◦ справедливості
◦ субординації
◦ законності
Назвіть принципи організації та функціонування державного апарату
◦ доцільність
◦ наукова обґрунтованість
◦ професіоналізм
◦ поділ влади
Назвіть види юридичної відповідальності
◦ корпоративно-правова
◦ технічно-правова
◦ конституційно-правова
◦ адміністративно-правова
Назвіть функції юридичної відповідальності
◦ економічна
◦ логічна
◦ відновлювальна
◦ штрафна
Назвіть функції юридичної відповідальності
◦ регулятивна
◦ господарська
◦ профілактична
◦ каральна
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28. Назвіть функції юридичної відповідальності
◦ кодифікаційна
◦ методична
◦ превентивна
◦ штрафна
29. Назвіть принципи юридичної відповідальності
◦ професіоналізму
◦ гласності
◦ невідворотності
◦ справедливості
30. Назвіть види юридичної відповідальності
◦ етично-правова
◦ соціально-правова
◦ цивільно-правова
◦ кримінально-правова
31. Назвіть види спеціалізованих (нетипових) норм права
◦ норми-функції
◦ норми-інтерпретації
◦ норми-декларації
◦ норми-строки
32. Назвіть види спеціалізованих (нетипових) норм права
◦ правотворчі норми
◦ цивільно-правові норми
◦ колізійні норми
◦ норми-дефініції
33. Назвіть види спеціалізованих (нетипових) норм права
◦ норми-функції
◦ норми-делікти
◦ норми-дефініції
◦ норми-презумпції
34. Назвіть види правових презумпцій
◦ інтерпретаційні
◦ системні
◦ спростовні
◦ неспростовні
35. Назвіть види правових презумпцій
◦ правотворчі
◦ спростовні
◦ неспростовні
◦ деліктні
36. Назвіть види юридичного процесу
◦ правозаперечний
◦ правотворчий
◦ правозастосовчий
◦ системний
37. Назвіть види юридичної практики
◦ педагогічна
◦ земельна
◦ нотаріальна
◦ прокурорська
38. Назвіть види юридичної техніки
◦ локальна
◦ системна
◦ правозастосовча
◦ правотворча
39. Назвіть види юридичної практики
◦ екологічна
◦ фінансова
◦ адвокатська
◦ судова
40. Способами систематизації законодавства є
◦ нострифікація
◦ адаптація
◦ інкорпорація
◦ консолідація
41. Назвіть способи систематизації законодавства
◦ пролонгація
◦ уніфікація
◦ консолідація
◦ кодифікація
42. Назвіть види правових прецедентів
◦ виконавчий прецедент

Сторінка 3 з 42

43.

44.

45.

46.

47.

48.
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54.

55.

56.

◦ декларативний прецедент
◦ адміністративний прецедент
◦ судовий прецедент
Назвіть способи тлумачення норм права
◦ неофіційний
◦ офіційний
◦ філологічний
◦ логічний
Назвіть способи тлумачення норм права
◦ монархічний
◦ делегований
◦ телеологічний
◦ історико-політичний
Способами систематизації законодавства є
◦ облік
◦ новелізація
◦ інкорпорація
◦ кодифікація
Назвіть види неофіційного тлумачення норм права
◦ автентичне
◦ казуїстичне
◦ побутове
◦ професійне
Назвіть види неофіційного тлумачення норм права
◦ делеговане
◦ казуїстичне
◦ доктринальне
◦ побутове
Назвіть види неофіційного тлумачення норм права
◦ делеговане
◦ доктринальне
◦ буденне
◦ автентичне
Назвіть види безпосередньої реалізації норм права
◦ оприлюднення
◦ обговорення
◦ виконання
◦ використання
Назвіть види безпосередньої реалізації норм права
◦ застосування
◦ тлумачення
◦ виконання
◦ дотримання
Назвіть способи тлумачення норм права
◦ конституційний
◦ телеологічний
◦ монархічний
◦ історико-політичний
Назвіть способи тлумачення норм права
◦ офіційний
◦ неофіційний
◦ логічний
◦ філологічний
Основними методами правового регулювання суспільних відносин виступають
◦ диспозитивний метод
◦ корпоративний метод
◦ звичаєвий метод
◦ імперативний метод
Назвіть критерії поділу системи права на галузі
◦ режим правового регулювання
◦ метод правового регулювання
◦ система правового регулювання
◦ предмет правового регулювання
Назвіть критерії поділу системи права на галузі
◦ зміст правового регулювання
◦ предмет правового регулювання
◦ метод правового регулювання
◦ механізм правового регулювання
Видами соціальних норм є
◦ технічні
◦ трудові
◦ корпоративні
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◦ релігійні
57. Видами соціальних норм є
◦ організаційні
◦ правові
◦ законодавчі
◦ релігійні
58. Видами соціальних норм є
◦ правові
◦ технічні
◦ диспозиційні
◦ політичні
59. Видами соціальних норм є
◦ моральні
◦ правові
◦ санкціоновані
◦ імперативні
60. Оберіть елементи норми права
◦ правова система
◦ санкція
◦ гіпотеза
◦ деліктоздатність
61. Оберіть елементи норми права
◦ підгалузь
◦ галузь
◦ гіпотеза
◦ диспозиція
62. Оберіть елементи норми права
◦ система права
◦ правоздатність
◦ санкція
◦ диспозиція
63. Назвіть елементи правосуб'єктності особи
◦ нігілізм
◦ компетенція
◦ правоздатність
◦ деліктоздатність
64. Назвіть елементи правосуб'єктності особи
◦ правовий статус
◦ громадянство
◦ деліктоздатність
◦ дієздатність
65. Елементами правового статусу особи є
◦ правова свідомість
◦ демократія
◦ правосуб'єктність
◦ юридичні обов'язки
66. Назвіть елементи правосуб'єктності особи
◦ правова культура
◦ правовий статус
◦ дієздатність
◦ правоздатність
67. Елементами правового статусу особи є
◦ правова культура
◦ законність
◦ громадянство
◦ права та свободи
68. Назвіть види форми державного устрою
◦ авторитарна
◦ тоталітарна
◦ унітарна
◦ конфедеративна
69. Назвіть види форми державного устрою
◦ демократична
◦ монархічна
◦ федеративна
◦ унітарна
70. Назвіть види форми державного устрою
◦ монархія
◦ республіка
◦ конфедерація
◦ федерація
71. Назвіть види форми державного устрою
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72.
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74.

75.
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77.

78.
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80.

81.

82.

83.

84.

85.

◦ охлократія
◦ імперія
◦ федерація
◦ республіка
Назвіть види форми державного правління
◦ імперія
◦ апартеїд
◦ монархія
◦ республіка
Назвіть види форми державного устрою
◦ демократія
◦ унітарна
◦ федерація
◦ монархія
Форма держави включає
◦ правовий статус
◦ форму (джерело) права
◦ державно-правовий режим
◦ форму державного устрою
Назвіть види форми державного правління
◦ унія
◦ федерація
◦ монархія
◦ республіка
Назвіть види форми державного правління
◦ демократія
◦ конфедерація
◦ монархія
◦ республіка
Елементами форми держави є
◦ конституційний режим
◦ державна дисципліна
◦ форма державного правління
◦ форма державно-правового режиму
Елементами форми держави є
◦ конституційно-правовий режим
◦ режим правової законності
◦ форма державного правління
◦ форма державного устрою
До форми держави належать
◦ форма (джерело) права
◦ режим правової законності
◦ державно-правовий режим
◦ форма державного правління
До форми держави належать
◦ форма (джерело) права
◦ форма державного устрою
◦ форма апарату держави
◦ форма державного правління
До форми держави належать
◦ форма механізму держави
◦ форма (джерело) права
◦ форма державного правління
◦ державно-правовий режим
Елементами механізму держави є
◦ державні службовці
◦ державні фінанси
◦ державні підприємства
◦ апарат держави
До форми держави належать
◦ форма державного правопорядку
◦ правовий режим
◦ державно-правовий режим
◦ форма державного устрою
До форми держави належать
◦ правовий режим
◦ форма державного правопорядку
◦ державно-правовий режим
◦ форма державного устрою
Елементами механізму держави є
◦ державні підприємства
◦ державні фінанси
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86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

◦ державні інститути
◦ державні установи
Назвіть види юридичних фактів
◦ факти-правочини
◦ факти-події
◦ факти-правопорушення
◦ факти-дії
Назвіть види юридичних фактів
◦ факти-правопорушення
◦ факти-договори
◦ факти-дії
◦ факти-події
Назвіть елементи складу правовідносин
◦ умисел
◦ диспозиція
◦ об'єкт
◦ зміст
Назвіть елементи складу правовідносин
◦ суб'єктивна сторона
◦ суб'єкт
◦ зміст
◦ правопорушення
Назвіть види правової поведінки
◦ конформістська поведінка
◦ деліктоздатна поведінка
◦ зловживання суб'єктивним правом
◦ правомірна поведінка
Назвіть елементи складу правовідносин
◦ об'єкт
◦ метод
◦ предмет
◦ суб'єкт
Назвіть види правової поведінки
◦ правовстановлююча поведінка
◦ правосуб'єктна поведінка
◦ правопорушення
◦ правомірна поведінка
Назвіть види правової поведінки
◦ суспільно небезпечна поведінка
◦ маргінальна поведінка
◦ правопорушення
◦ зловживання суб'єктивним правом
До джерел (форм) права належать
◦ правова система
◦ нормативно-правовий акт
◦ правовий звичай
◦ правова дефініція
До джерел (форм) права належать
◦ правова декларація
◦ правовий звичай
◦ правова доктрина
◦ правовий декрет
Назвіть джерела (форми) права
◦ нормативно-правовий акт
◦ правовий вчинок
◦ правовий текст
◦ правовий звичай
До джерел (форм) права належать
◦ правова доктрина
◦ правовий прецедент
◦ правова норма
◦ правова санкція
Назвіть джерела (форми) права
◦ правова декларація
◦ правова дефініція
◦ нормативно-правовий акт
◦ правова доктрина
Назвіть види необережності як форми вини
◦ протиправна караність
◦ протиправна деліктоздатність
◦ протиправна самовпевненість
◦ протиправна недбалість
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100. Назвіть джерела (форми) права
◦ правова презумпція
◦ правова фікція
◦ правовий прецедент
◦ нормативно-правовий акт
101. Назвіть джерела (форми) права
◦ правова дефініція
◦ правова галузь
◦ нормативно-правовий акт
◦ правовий договір
102. Назвіть джерела (форми) права
◦ правова преюдиція
◦ правова санкція
◦ принципи права
◦ правовий звичай
103. Назвіть види необережності як форми вини
◦ протиправна бездіяльність
◦ протиправна діяльність
◦ протиправна недбалість
◦ протиправна самовпевненість
104. Назвіть види умислу як форми вини
◦ деліктоздатний
◦ прямий
◦ непрямий
◦ санкційний
105. Назвіть види умислу як форми вини
◦ караний
◦ маргінальний
◦ непрямий
◦ прямий
106. Формами вини є
◦ недбалість
◦ самовпевненість
◦ необережність
◦ умисел
107. Формами вини є
◦ протиправність
◦ деліктоздатність
◦ необережність
◦ умисел
108. Назвіть форми вини
◦ караність
◦ диспозитивність
◦ необережність
◦ умисел
109. Ознаками правопорушення є
◦ самовпевненість
◦ законність
◦ суспільна небезпечність
◦ протиправність
110. Назвіть ознаки правопорушення
◦ підвідомчість
◦ диспозитивність
◦ караність
◦ винність
111. Ознаками правопорушення є
◦ обґрунтованість
◦ санціонованість
◦ протиправність
◦ деліктоздатність суб'єкта
112. Ознаками правопорушення є
◦ законність
◦ диспозитивність
◦ караність
◦ суспільна небезпечність
113. Ознаками правопорушення є
◦ підсудність
◦ караність
◦ відомчість
◦ протиправність
114. Назвіть елементи складу правопорушення
◦ законність
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115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

◦ метод
◦ суб'єкт
◦ об'єктивна сторона
Назвіть елементи складу правопорушення
◦ санкція
◦ провина
◦ об'єктивна сторона
◦ суб'єктивна сторона
Назвіть елементи складу правопорушення
◦ предмет
◦ гіпотеза
◦ об'єкт
◦ суб'єктивна сторона
Назвіть елементи складу правопорушення
◦ нігілізм
◦ зміст
◦ об'єкт
◦ суб'єкт
Назвіть елементи складу правопорушення
◦ диспозиція
◦ норма права
◦ об'єкт
◦ суб'єктивна сторона
Елементами складу правопорушення є
◦ санкція
◦ вина
◦ об'єктивна сторона
◦ суб'єктивна сторона
Елементами складу правопорушення є
◦ санкція
◦ зміст
◦ об'єктивна сторона
◦ суб'єкт
Елементами складу правопорушення є
◦ гіпотеза
◦ зміст
◦ об'єкт
◦ суб'єкт
Видами нормативно-правових актів є
◦ звід
◦ вирок
◦ указ
◦ закон
Назвіть види нормативно-правових актів
◦ ухвала
◦ екстрадиція
◦ декрет
◦ закон
Назвіть елементи системи права
◦ правова система
◦ правова гіпотеза
◦ норма права
◦ інститут права
Елементами системи права є
◦ розділ права
◦ правова санкція
◦ галузь права
◦ інститут права
Оберіть елементи системи права
◦ функція права
◦ розділ права
◦ інститут права
◦ норма права
Ознаками об'єктивного права є
◦ вседозволеність
◦ примусовість
◦ загальнообов'язковість
◦ формальна визначеність
Назвіть ознаки об'єктивного права
◦ забезпеченість громадським осудом
◦ вседозволеність
◦ забезпеченість державним примусом

Сторінка 9 з 42

◦ формальна визначеність
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Тема :: Конституційне право України
129. Вкажіть органи самоорганізації населення
◦ обласні ради
◦ міські ради
◦ територіальні громади
◦ вуличні комітети
◦ будинкові комітети
130. Назвіть конституційні повноваження районних рад
◦ здійснюють законопроектну роботу
◦ вирішують загальнодержавні питання
◦ призначають місцеві вибори
◦ контролюють виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних районів
◦ затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних районів
131. Назвіть конституційні повноваження обласних рад
◦ здійснюють законопроектну роботу
◦ вирішують загальнодержавні питання
◦ призначають місцеві вибори
◦ контролюють виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей
◦ затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей
132. Хто управляє майном, що є в комунальній власності
◦ управління комунального господарства
◦ обласна державна адміністрація
◦ районна державна адміністрація
◦ територіальна громада міста
◦ територіальна громада села
133. У відповіді під котрими номерами правильно зазначено органи місцевого самоврядування в Україні
◦ міська державна адміністрація
◦ міський голова
◦ територіальна громада
◦ сільська рада
134. Добровільне об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням таких принципів
◦ конфіденційності
◦ громадської підтримки
◦ політичної ефективності
◦ добровільності
◦ конституційності та законності
135. Вкажіть, що включає в себе система місцевого самоврядування
◦ районні державні адміністрації
◦ обласні державні адміністрації
◦ місцеві органи виконавчої влади
◦ міську раду
◦ територіальну громаду
136. Вкажіть форми безпосереднього волевиявлення територіальних громад, спрямовані на забезпечення
безпосереднього здійснення ними самоврядування в межах Конституції і законів України
◦ правосуддя
◦ анкетування
◦ парламентські слухання
◦ місцеві референдуми
◦ місцеві вибори
137. Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах
◦ одноосібності
◦ призначуваності
◦ конфіденційності
◦ законності
◦ народовладдя
138. У відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення), що пропущене у наведеному
конституційному положенні: "Територія України в межах існуючого кордону є ________________ "
◦ унітарною
◦ єдиною
◦ суверенною
◦ недоторканою
◦ цілісною
139. Вкажіть, які області входять до складу України
◦ Подільська
◦ Ужгородська
◦ Луцька
◦ Київська
◦ Волинська
140. Відповідно до Конституції України систему адміністративно-територіального устрою України складають
◦ хутори
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141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

◦ регіони
◦ воєводства
◦ області
◦ Автономна Республіка Крим
Відповідно до Конституції України територіальний устрій України ґрунтується на засадах
◦ збалансованості
◦ законності
◦ поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову
◦ поєднання централізації та децентралізації у здійсненні державної влади
◦ єдності та цілісності державної території
Відповідно до Конституції України прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який
◦ призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Президента України Верховною Радою України
◦ призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України
◦ призначається на посаду Президентом України
◦ призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України
Відповідно до Конституції України прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються
◦ нагляд за діяльністю народних депутатів
◦ нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень
◦ нагляд за додержанням законів судовими органами
◦ представництво інтересів держави в суді у випадках, визначених законом
◦ підтримання державного обвинувачення в суді
Згідно з Конституцією України до відання Вищої ради юстиції належить
◦ призначення Голови Верховного Суду України
◦ розгляд скарг на неправильності у списках виборців
◦ дострокове звільнення суддів з посад
◦ здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України
◦ внесення подання про призначення суддів на посади
Відповідно до Конституції України суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі
◦ набрання законної сили виправдовувальним вироком щодо нього
◦ порушення суддею чинного законодавства
◦ досягнення суддею шістдесяти років
◦ неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я
◦ закінчення строку, на який його обрано чи призначено
Відповідно до Конституції України судді при здійсненні правосуддя
◦ підкоряються міжнародним стандартам
◦ підкоряються лише Конституції України
◦ професійні;
◦ підкоряються лише закону
◦ незалежні
Визначте способи обрання та призначення суддів судів загального юрисдикції
◦ обрання з'їздом суддів
◦ призначення Верховною Радою України
◦ призначення головою Верховної Ради
◦ обрання Верховною Радою України
◦ призначення Президентом України
Вкажіть, які органи відповідно до Конституції України беруть учать у формування Вищої Ради юстиції
◦ Національний банк України
◦ президія Верховної Ради України
◦ Кабінет Міністрів України
◦ Верховна Ради України
Вкажіть, хто відповідно до Конституції України здійснює перше призначення на посаду професійного судді
◦ Міністр юстиції України
◦ Вища рада юстиції
◦ Верховна Рада України
◦ Президент України
Відповідно до Конституції України найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є
◦ Вищий адміністративний суд України
◦ Вищий господарський суд України
◦ Конституційний Суд України
◦ Верховний Суд України
За якими принципами відповідно до Конституції України будується система судів загальної юрисдикції в Україні
◦ законності
◦ гласності судового процесу
◦ народовладдя
◦ спеціалізації
◦ територіальності
Відповідно до Конституції України народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через
◦ професійних суддів
◦ третейських суддів
◦ професійних арбітрів
◦ народних засідателів
◦ присяжних
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153. Відповідно до Конституції України юрисдикція судів поширюється
◦ на систему судоустрою
◦ на конституційно-правові відносини
◦ на сферу правосуддя
◦ на всі правовідносини, що виникають у державі
154. Відповідно до Конституції України судочинство здійснюється
◦ спеціальними судами
◦ Вищою радою юстиції
◦ Конституційним Трибуналом
◦ судами загальної юрисдикції
◦ Конституційним Судом України
155. Відповідно до Конституції України правосуддя в Україні здійснюється
◦ виключно суддями
◦ правоохоронними органами
◦ органами юстиції
◦ виключно судами
156. Питання відповідності Конституції України, законів та інших правових актів Конституційний Суд розглядає за
зверненням
◦ Ради Міністрів Автономної Республіки Крим
◦ Голови Верховного Суду України
◦ Верховної Ради України
◦ не менше як 45 народних депутатів України
◦ Президента України
157. Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції України
◦ актів місцевих органів виконавчої влади
◦ рішень органів місцевого самоврядування
◦ інструкцій та наказів міністерств і відомств
◦ актів Президента України
◦ законів Верховної Ради України
158. Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який
◦ проживає в Україні протягом останніх десяти років
◦ має стаж роботи за фахом не менше двадцяти років
◦ досяг віку двадцяти п'яти років
◦ має вищу юридичну освіту
◦ володіє державною мовою
159. Вкажіть, хто відповідно до Конституції України призначає суддів Конституційного Суду України
◦ Рада суддів України
◦ Кабінет Міністрів України
◦ Вища Рада юстиції
◦ Президент України
◦ Верховна Рада України
160. Що належить до повноважень Конституційного Суду України
◦ офіційне тлумачення чинних міжнародних договорів України
◦ прийняття рішення щодо законності актів органів державної влади
◦ надання висновку щодо відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України
◦ офіційне тлумачення Конституції України
161. Під яким номером правильно вказано слово (словосполучення), що пропущене у наведеному положенні з
Конституції України: "Конституційний Суд України є _________________ в Україні"
◦ органом державної виконавчої влади
◦ центральним органом судової влади
◦ найвищим органом судової влади
◦ єдиним органом конституційної юрисдикції
162. Назвіть визначені Конституцією України центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом
◦ Міністерство освіти і науки України
◦ Державний комітет України у справах пенсіонерів
◦ Міністерство охорони здоров'я України
◦ Фонд державного майна України
◦ Антимонопольний комітет України
163. Вкажіть, хто відповідно до конституції України здійснює виконавчу владу в областях і районах
◦ районні ради
◦ обласні ради;
◦ виконавчі комітети районних рад
◦ обласні державні адміністрації
◦ районні державні адміністрації
164. Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України видає
обов'язкові для виконання акти
◦ висновки
◦ резолюції
◦ укази
◦ розпорядження
◦ постанови
165. Вкажіть, хто згідно Конституції України входить до складу Кабінету Міністрів України
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166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

◦ Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
◦ Голова Ради національної безпеки і оборони України
◦ голови державних комітетів
◦ віце-прем'єр-міністри та міністри України
◦ Прем'єр-міністр України
Відповідно до Конституції України Кабінет Міністрів України
◦ підконтрольний Президенту України
◦ підзвітний Раді національної безпеки та оборони України
◦ підзвітний Рахунковій палаті України
◦ підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України
◦ відповідальний перед Верховною Радою України
Вкажіть, що відповідно до конституції України є підставою для усунення Президента України з поста в порядку
імпічменту
◦ подання особисто заяви про відставку
◦ стан здоров'я
◦ вчинення адміністративного правопорушення
◦ державна зрада
Назвіть передбачені Конституцією України підстави дострокового припинення повноважень Президента України
◦ оголошення дострокових виборів Верховної Ради України
◦ визнання його обмежено дієздатним
◦ тимчасова непрацездатність
◦ усуненням з поста в порядку імпічменту
◦ відставка
Відповідно до Конституції України Рада національної безпеки і оборони України є
◦ координаційним органом з питань національної безпеки і оборони України при Генеральному штабі
Міністерства оборони України
◦ консультативним органом Кабінету Міністрів України з питань національної безпеки і оборони України
◦ дорадчим органом при Верховній Раді України з питань національної безпеки і оборони України
◦ координаційним органом з питань оборони при Президентові України
◦ координаційним органом з питань національної безпеки при Президентові України
Вкажіть, хто відповідно до Конституції України входить до складу Ради національної безпеки та оборони України за
посадою
◦ Голова Верховної Ради України
◦ Міністр юстиції України
◦ Міністр освіти і науки України
◦ Голова Служби безпеки України
◦ Міністр оборони України
Визначте, що згідно з Конституцією України належить до повноважень Президента України
◦ обрання суддів безстроково
◦ здійснення амністії
◦ прийняття законів
◦ утворення судів у визначеному законом порядку
◦ здійснення помилування
Назвіть акти, які приймає Верховна Рада України відповідно до Конституції України
◦ укази
◦ рішення
◦ декрети
◦ постанови
◦ закони
Вкажіть, хто здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини та
громадянина
◦ комітети Верховної Ради України
◦ Конституційний Суд України
◦ прокуратура України
◦ Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
Вкажіть, що відповідно до Конституції України визначається виключно законами України
◦ правовий режим
◦ основи економічних знань
◦ здійснення помилування
◦ основні обов'язки громадянина
◦ права і свободи людини та громадянина
Вкажіть, що відповідно до Конституції України встановлюється виключно законами України
◦ правовий режим майна подружжя
◦ порядок сплати судового збору
◦ правовий порядок
◦ система оподаткування, податки і збори
◦ Державний бюджет України і бюджетна система України
Назвіть функції комітетів Верховної Ради України передбачені Конституцією України
◦ наглядова
◦ інформаційна
◦ прогностична
◦ законопроектна
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◦ контрольна
177. Назвіть структурні підрозділи Верховної Ради України
◦ нижня палата Верховної Ради України
◦ громадські приймальні у Верховній Раді України
◦ тимчасові комітети Верховної Ради України
◦ комітети Верховної Ради України
◦ тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України
178. Назвіть повноваження Голови Верховної Ради України, закріплені Конституцією України
◦ підписує акти, прийняті Президентом України
◦ здійснює помилування
◦ представляє Україну у зносинах з органами влади інших держав
◦ підписує акти, прийняті Верховною Радою України
◦ веде засідання Верховної Ради України
179. Назвіть підстави дострокового припинення повноважень народного депутата України, передбачені Конституцією
України
◦ припинення його членства в політичній партії
◦ визнання його судом обмежено дієздатним
◦ набрання законної сили виправдовувальним вироком щодо нього
◦ припинення його громадянства
◦ складення повноважень за його особистою заявою
180. Вкажіть, у яких випадках повноваження народного депутата України припиняються достроково на підставі закону
за рішенням суду
◦ складення повноважень за його особистою заявою
◦ набрання законної сили виправдовувальним вироком щодо нього
◦ смерті
◦ невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата іншими видами діяльності
181. Назвіть правові наслідки депутатської недоторканності відповідно до Конституції України
◦ неможливість притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України
◦ неможливість затримання народного депутата України
◦ можливість притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата
◦ неможливість притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України без згоди
Верховної Ради України
◦ неможливість затримання народного депутата України без згоди Верховної Ради України
182. Вкажіть, що означає неможливість народних депутатів, згідно з Конституцією України, мати інший представницький
мандат
◦ мати депутатську недоторканність
◦ бути членом політичної партії
◦ займатися викладацькою діяльність
◦ займатися підприємницькою діяльністю
◦ бути на державній службі
183. Вкажіть, з яких питань відповідно до Конституції України референдум не допускається
◦ прийняття Конституції України
◦ внесення змін до Конституції України
◦ зміни території України
◦ бюджету
◦ податків
184. Які питання відповідно до Конституції України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом
◦ амністії
◦ Державного бюджету України
◦ про перейменування адміністративно-територіальних одиниць
◦ про зміну території України
185. За яких умов, встановлених Конституцією України всеукраїнський референдум проголошується за народною
ініціативою
◦ за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як по двісті тисяч у кожній області
◦ за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у половині областей
◦ на вимогу не менш як двох мільйонів громадян України, які мають право голосу
◦ за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей
◦ на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу
186. Назвіть види виборчих систем
◦ мажоритарно-відсоткова
◦ пропорційна
◦ пропорційно-відсоткова
◦ безпосередньої демократії
◦ мажоритарна
187. Ким відповідно до Конституції України призначається всеукраїнський референдум
◦ українським народом
◦ Центральною виборчою комісією
◦ Президентом України
◦ Кабінетом Міністрів України
◦ Верховною Радою України
188. Вкажіть, хто відповідно до Конституції України має право голосу на виборах і референдумах
◦ іноземці, які перебувають в Україні на законних підставах
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189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

◦ особи без громадянства
◦ громадяни України, які досягли 21 року
◦ громадяни України, які досягли 18 років
Вкажіть форми безпосередньої демократії, передбачені Конституцією України
◦ громадські слухання
◦ місцеві ініціативи
◦ референдум
◦ законодавчі ініціативи
◦ вибори
Назвіть конституційні принципи виборчого права
◦ принцип відкритого виборчого права
◦ принцип відкритого голосування
◦ принцип диспозитивності
◦ принцип рівного виборчого права
◦ принцип загального виборчого права
Які обов'язки громадян України, передбачені Конституцією України
◦ здобувати вищу освіту
◦ проводити передвиборчу агітацію
◦ брати участь у виборах
◦ сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом
◦ захист Вітчизни
Що розкриває зміст конституційного принципу невинуватості особи
◦ обвинувачення не може ґрунтуватися на законі
◦ обвинувачення може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом
◦ обов'язок обвинуваченого довести свою невинуватість у суді
◦ ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину
Що включає в себе конституційне право кожного на освіту
◦ право на повну загальну середню освіту
◦ право на результати інтелектуальної діяльності
◦ свободу літературної творчості
◦ громадяни мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах
на конкурсній основі
◦ держава забезпечує доступність різних форм навчання
Що включає в себе конституційне право кожного на достатній життєвий рівень
◦ достатню пенсію
◦ безпечне довкілля
◦ житло
◦ медичну допомогу
◦ достатнє харчування
Умови, які створює держава для реалізації права кожного на житло
◦ взяти житло в кредит
◦ відчужити житло
◦ обміняти житло
◦ придбати житло у власність
◦ побудувати житло
Чим забезпечується конституційне право кожного на відпочинок
◦ встановленням скороченої щорічної відпустки
◦ встановленням скороченої тривалості роботи
◦ встановленням пільг та компенсацій
◦ наданням оплачуваної щорічної відпустки
◦ наданням днів щотижневого відпочинку
Що включає в себе конституційне право кожного на працю
◦ заборону участі у страйках
◦ можливість соціального забезпечення
◦ можливість розпоряджатися своєю власністю
◦ заборону використання примусової праці
◦ можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає
Вкажіть підприємницька діяльність яких осіб, відповідно до Конституції України, обмежується законом
◦ біженців
◦ іноземців
◦ осіб без громадянства
◦ посадових осіб органів державної влади
◦ депутатів
Вкажіть, де не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій
◦ у Верховній Раді України
◦ на приватних підприємствах
◦ в місцевих радах
◦ в органах виконавчої влади
◦ в органах судової влади
Утворення політичних партій забороняється, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на
◦ участь у виборах
◦ законне отримання державної влади
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201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

◦ зміну політичного ладу
◦ ліквідацію незалежності України
Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії для
◦ задоволення інтимних інтересів
◦ задоволення духовних інтересів
◦ задоволення особистих потреб
◦ здійснення і захисту своїх прав і свобод
◦ задоволення політичних інтересів
Визначені Конституцією України підстави обмеження права кожного на свободу світогляду і віросповідання
◦ з метою охорони державного кордону
◦ в інтересах державної безпеки
◦ з метою охорони державних інтересів
◦ в інтересах охорони громадського порядку
◦ в інтересах моральності населення
Що включає в себе відповідно до Конституції України, право кожного на свободу світогляду і віросповідання
◦ вести політичну пропаганду
◦ особисту свободу
◦ право на освіту
◦ свободу не сповідувати ніякої релігії
◦ свободу сповідувати будь-яку релігію
У яких випадках відповідно до Конституції України, законом може бути обмежене право на свободу думки і слова
◦ для позбавлення громадянства України
◦ для підтримання моральності населення
◦ в інтересах органів державної влади
◦ з метою запобігання злочинам
◦ в інтересах національної безпеки
Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується
◦ захист
◦ право бути обраним
◦ право обирати
◦ вільний вибір місця проживання
◦ свобода пересування
Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її
згоди, крім випадків
◦ лише в інтересах національних меншин
◦ лише в інтересах держави
◦ визначених міжнародним договором
◦ лише в інтересах прав людини
◦ визначених законом
Конституційні положення, які стосуються гарантування кожному недоторканності житла
◦ не допускається проведення обшуку житла інакше як з санкції прокурора
◦ не допускається проникнення до житла в жодному випадку
◦ не допускається проникнення до житла інакше як з санкції прокурора
◦ не допускається проведення обшуку житла інакше як за вмотивованим рішенням суду
◦ не допускається проникнення до житла інакше як за вмотивованим рішенням суду
Що відповідно до Конституції України має бути невідкладно повідомлено кожному заарештованому чи затриманому
◦ про громадянство
◦ про його свободи
◦ про можливість застосувати зброю
◦ про мотиви арешту
◦ про мотиви затримання
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як
◦ тільки на підставах та в порядку, встановлених міжнародним договором
◦ за рішенням прокурора
◦ за вироком суду
◦ тільки на підставах та в порядку, встановлених законом
◦ за вмотивованим рішенням суду
Конституційні положення, які стосуються права кожного на повагу до його гідності
◦ медичні, наукові та інші досліди над людьми можуть проводитися лише для вирішення особливо важливих
проблем, що мають значення для всього людства
◦ жорстоке поводження дозволяється лише стосовно злочинців-рецидивістів
◦ жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам
◦ ніхто не може бути свавільно позбавлений життя
◦ ніхто не може бути підданий катуванню
Які конституційні положення, що стосуються права кожної людини на життя
◦ ніхто не може триматися під вартою
◦ ніхто не може бути позбавлений життя інакше як за вироком суду, що набрав законної сили
◦ ніхто не може бути заарештований
◦ обов'язок держави – захищати життя людини
◦ ніхто не може бути свавільно позбавлений життя
Чим відповідно до Конституції України забезпечується рівність прав жінки і чоловіка
◦ надання відпусток жінкам

Сторінка 17 з 42

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

◦ державним захистом материнства
◦ створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з відпочинком
◦ спеціальними заходами щодо охорони праці жінок
◦ наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у здобутті освіти
За якими ознаками відповідно до Конституції України не може бути привілеїв чи обмежень
◦ виборності
◦ громадянства
◦ професійною підготовкою
◦ майнового стану
◦ політичних переконань
Назвіть державні органи, які беруть участь у вирішенні питань громадянства
◦ Міністерство юстиції України
◦ Прем'єр-міністр України
◦ Кабінет Міністрів України
◦ дипломатичні представництва та консульські установи України
◦ Президент України
Умови прийняття до громадянства України
◦ отримання тимчасового посвідчення
◦ наявність законних представників
◦ отримання дозволу на проживання
◦ отримання дозволу на імміграцію
◦ визнання і дотримання Конституції України та законів України
Визначте, що з названого належить до підстав припинення громадянства України
◦ поновлення у громадянстві України
◦ припинення іноземного громадянства
◦ позбавлення громадянства України
◦ втрата громадянства України
Визначте, які документи підтверджують громадянство України
◦ службове посвідчення
◦ військовий квиток
◦ посвідчення громадянина України
◦ паспорт громадянина України для виїзду за кордон
◦ паспорт громадянина України
Підстави набуття громадянства України
◦ внаслідок ратифікації
◦ внаслідок визнання громадянства
◦ за родинним походженням
◦ внаслідок прийняття до громадянства
◦ за народженням
Вкажіть, на яких принципах ґрунтується законодавство України про громадянство
◦ рівності перед законом громадян України
◦ збереження громадянства України
◦ визнання обов'язку громадянина України на зміну громадянства
◦ неможливості позбавлення громадянина України громадянства України
◦ єдиного громадянства
Який правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках
◦ підданство
◦ правосуб'єктність
◦ громадянство
◦ правовий статус
У яких випадках відповідно до Конституції України не допускається звуження змісту існуючих прав і свобод
◦ при укладенні міжнародних договорів
◦ при введенні воєнного стану
◦ при введенні надзвичайного стану
◦ при внесенні змін до чинних законів
◦ при прийнятті нових законів
Якими відповідно до Конституції України є права і свободи людини
◦ негарантованими
◦ вичерпними
◦ довільними
◦ непорушними
◦ невідчужуваними
Вкажіть, у чому відповідно до Конституції України усі люди є вільними та рівними
◦ правовідносинах
◦ правосвідомості
◦ правах
◦ обов'язках;
◦ гідності
Державні символи України
◦ державний скарб України
◦ державний кордон України
◦ національна грошова одиниця
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225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

◦ Державний Герб України
◦ Державний прапор України
Вкажіть суб'єктів, які зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України
◦ іноземці
◦ закордонні українці
◦ громадяни України
◦ органи місцевого самоврядування
◦ органи державної влади
У відповідях під котрими номерами правильно вказані засади, на яких ґрунтується правовий порядок в Україні
◦ кожен не може бути примушений робити те, що передбачено законодавством
◦ кожен може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством
◦ ніхто не може мати прав і свобод, що передбачені законодавством
◦ ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством
Передбачені Конституцією України випадки неможливості використання Збройних Сил України
◦ для забезпечення безпеки
◦ для захисту суверенітету
◦ для оборони держави
◦ з метою повалення конституційного ладу
◦ для обмеження прав і свобод громадян
Що відповідно до Конституції України покладається на правоохоронні органи держави
◦ захист територіальної цілісності України
◦ зовнішньополітична діяльність
◦ захист державного кордону
◦ оборона України
◦ забезпечення державної безпеки
Що відповідно до Конституції України покладається на Збройні Сили України
◦ зовнішньополітична діяльність
◦ захист державного кордону
◦ забезпечення державної безпеки
◦ захист територіальної цілісності України
◦ оборона України
Вкажіть, на кого відповідно до Конституції України покладається оборона України, захист її суверенітету,
територіальної цілісності і недоторканності
◦ Кабінет Міністрів України
◦ Президента України
◦ Верховну Раду України
◦ Збройні сили України
Назвіть обов'язки держави, що передбачені конституцією України
◦ здійснення права власності на землю
◦ укладення міжнародних договорів
◦ прийняття законів
◦ збереження генофонду Українського народу
◦ забезпечення екологічної безпеки
Що згідно з Конституцією України є найважливішими функціями держави
◦ оборона України
◦ забезпечення екологічної безпеки
◦ забезпечення правопорядку
◦ захист територіальної цілісності України
◦ захист суверенітету України
Засади, на яких відповідно до Конституції України ґрунтується суспільне життя в Україні
◦ фінансової багатоманітності
◦ інтелектуальної багатоманітності
◦ правової багатоманітності
◦ політичної багатоманітності
◦ економічної багатоманітності
Хто від імені Українського народу здійснює права власника
◦ політичні партії
◦ громадські організації
◦ держава
◦ органи місцевого самоврядування
◦ органи державної влади
Що відповідно до Конституції України є об'єктами права власності Українського народу
◦ автомобільний транспорт
◦ корисні копалини
◦ космічний простір
◦ атмосферне повітря
◦ земля
Відповідно до Конституції України держава сприяє консолідації та розвиткові
◦ осіб без громадянства
◦ іноземців
◦ українського громадянства
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◦ української нації
237. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист
◦ інших іноземних мов
◦ офіційної мови
◦ англійської мови
◦ мов національних меншин України
238. Відповідно до Конституції України держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови
◦ в окремих місцевостях
◦ в усіх сферах публічного життя
◦ в усіх сферах приватного життя
◦ на всій території України
◦ в усіх сферах суспільного життя
239. Які міжнародні договори відповідно до Конституції України є частиною національного законодавства України
◦ які підтримані Українським народом
◦ згода на обов'язковість яких надана Кабінетом Міністрів України
◦ які підписані Президентом України
◦ згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України
240. Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних
змін до
◦ міжнародних актів
◦ Закону України «Про міжнародні договори»
◦ Конституції України
◦ законів України
241. Назвіть юридичні властивості Конституції України
◦ недоторканність
◦ суверенність
◦ пряма дія її норм
◦ публічність
◦ найвища юридична сила
242. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на
◦ муніципальну
◦ публічну
◦ законодавчу
◦ судову
◦ президентську
243. Кому в Україні належить право визначати і змінювати конституційний лад
◦ виключно народним депутатам
◦ громадянам України
◦ населенню України
◦ виключно народові
244. Вкажіть, що згідно з Конституцією України є головним обов'язком держави
◦ гарантування єдиного громадянства
◦ забезпечення територіальної цілісності
◦ утвердження і забезпечення прав і свобод людини
◦ утвердження верховенства права
245. Назвіть суб'єкта, котрий є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні
◦ громадяни України
◦ населення України
◦ Президент України
◦ народ
246. Вкажіть, що згідно з Конституцією України визначає зміст і спрямованість діяльності держави
◦ честь і гідність людини
◦ громадянство
◦ життя і здоров'я людини
◦ гарантії прав і свобод людини
◦ права і свободи людини
247. Назвіть, що відповідно до Конституції України визнається найвищою соціальною цінністю в Україні
◦ безпека держави
◦ громадянське суспільство
◦ держава
◦ честь і гідність людини
◦ життя і здоров'я людини
248. Вкажіть, хто такий «український народ» згідно з Преамбулою Конституції України 1996 року
◦ громадяни України та іноземці
◦ усі, хто на законних підставах проживає в Україні
◦ українці
◦ громадяни України усіх національностей
249. Відповідно до Конституції України суверенітет України поширюється на
◦ всю її територію, за винятком прикордонних районів
◦ територію кожної адміністративно-територіальної одиниці
◦ адміністративно-територіальні одиниці України
◦ всю її територію
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250. Якою є Україна відповідно до Основного Закону
◦ позаблоковою державою
◦ світською державою
◦ соціалістичною державою
◦ правовою державою
◦ соціальною державою
251. Вкажіть, з яких структурних елементів складається Конституція України
◦ заключних положень
◦ передмови
◦ вступної частини
◦ перехідних положень
◦ преамбули
252. Вкажіть, коли було прийнято Конституцію України
◦ 26 червня 1996 року
◦ 8 грудня 2004 року
◦ 28 червня 1996 року
◦ 28 червня 1991 року
253. Назвіть структурні частини Конституції України
◦ 15 розділів та Перехідні положення
◦ 15 розділів та Заключні положення
◦ 15 розділів та Прикінцеві положення
◦ преамбула та 15 розділів
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Тема :: Цивільне право України
254. Вкажіть пропущене слово “Об'єднання власників квартир, житлових будинків є ________, яка створюється та діє
відповідно до статуту та закону”
◦ юридичною особою
◦ фізичною особою
◦ Українським народом
◦ народом України
255. Вкажіть, земельна ділянка разом з розташованими на ній житловим будинком, господарсько-побутовими будівлями,
наземними і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями – це
◦ садиба
◦ квартира
◦ самочинне будівництво
◦ незавершене будівництво
256. Вкажіть, будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативноправовими актами, і призначена для постійного у ній проживання – це
◦ житловий будинок
◦ садиба
◦ квартира
◦ самочинне будівництво
257. Вкажіть, у якому випадку договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін
◦ будь-якого порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або
законом
◦ істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом
◦ якщо це встановлено договором або законом
◦ договір не може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін
258. Вкажіть істотні умови договору
◦ умови договору, які визнані такими за законом або необхідні для договорів даного виду, а також ті умови,
щодо яких за заявою однієї зі сторін має бути досягнуто згоди
◦ умови договору, які визнані такими
◦ усі ті умови, щодо яких за заявою однієї із сторін має бути досягнути згоди
◦ умови договору, які звичайно ставляться до договорів
259. Вкажіть, як називається пропозиція однієї сторони укласти договір
◦ оферта
◦ акцепт
◦ принципал
◦ узуфрукт
260. Вкажіть, що визнається неустойкою
◦ грошова сума або інше майно, яке боржник повинен передати кредиторові у разі порушення ним
зобов'язання
◦ грошова сума, яка сплачується за кожен день прострочення виконання зобов'язання у відсотковому
відношенні до суми невиконаного зобов'язання
◦ фіксована сума, яка передається боржником кредитору у підтвердження виконання ним зобов'язання
◦ грошова сума, яка є посвідченням укладенням договору і підлягає поверненню у випадку невиконання
зобов'язання
261. Вкажіть, у чому проявляється зміст права власності
◦ у праві володіння, користування та розпорядження майном
◦ у праві здійснювати з майном юридично значимі дії
◦ у захисті власника та прав власника державою
◦ у праві фактичного панування над річчю
262. Вкажіть, що є правочином
◦ дія особи, спрямована на набуття, зміну чи припинення цивільних прав та обов'язків
◦ дія особи, спрямована на створення правових норм
◦ юридична дія, яка зумовлює виникнення цивільно-правових норм
◦ зміна та припинення старих та виникнення нових правовідносин
263. Вкажіть, що складає юридичний зміст цивільних правовідносин
◦ суб'єктивні права та юридичні обов'язки
◦ сукупність фізичних та юридичних осіб, які вступають у цивільні правовідносини
◦ система норм права, які регулюють цивільні правовідносини
◦ об'єктний склад учасників
264. Вкажіть, коли був прийнятий Цивільний кодекс України
◦ 16 січня 2003 року
◦ 28 червня 2003 року
◦ 16 липня 2003 року
◦ 16 квітня 2003 року
265. Вкажіть, які відносини складають предмет цивільно-правового регулювання
◦ майнові відносини та особисті немайнові відносини
◦ відносини по сплаті податків
◦ управлінські відносини
◦ корпоративні відносини
266. Вкажіть до якого права належить Цивільне право України
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267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

◦ приватного права
◦ публічного права
◦ конвергентного права, поєднуючи в собі елементи та ознаки приватного і публічного права
◦ господарського права
Вкажіть, яке словосполучення пропущене у даній нормі “Товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з
метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками, можуть бути створені лише як
господарські товариства або ______________”
◦ виробничі кооперативи
◦ споживчі кооперативи
◦ об'єднання громадян
◦ непідприємницькі товариства
Вкажіть, яке словосполучення пропущене у даній нормі “Товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з
метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками, можуть бути створені лише як _______
або виробничі кооперативи”
◦ господарські товариства
◦ споживчі кооперативи
◦ об'єднання громадян
◦ непідприємницькі товариства
Вкажіть товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його
розподілу між учасниками
◦ підприємницькі товариства
◦ непідприємницькі товариства
◦ благодійні організації
◦ об'єднання громадян
Вкажіть, яке слово пропущене у даній нормі “Фізична особа, яка неспроможна задовольнити вимоги кредиторів,
пов'язані із здійсненням нею підприємницької діяльності, може бути визнана _________ у порядку, встановленому
законом”
◦ банкрутом
◦ кредитором
◦ боржником
◦ інвестором
Вкажіть, яке словосполучення пропущене у даній нормі “Фізична особа може бути визнана судом безвісно
відсутньою, якщо протягом року в місці її _______ немає відомостей про місце її перебування”
◦ постійного проживання
◦ переважного проживання
◦ тимчасового проживання
◦ систематичного проживання
Вкажіть, яке слово пропущене у даній нормі “Фізична особа може бути визнана судом _________, якщо вона
внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати
ними”
◦ недієздатною
◦ обмежено дієздатною
◦ непрацездатною
◦ безвісно відсутньою
Вкажіть, яке з тверджень є правильними
◦ фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), має право самостійно вчиняти дрібні
побутові правочини
◦ повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років
◦ у разі припинення шлюбу до досягнення фізичною особою повноліття набута нею повна цивільна
дієздатність анулюється
◦ неповну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років
Суд встановлює піклування над фізичною особою у разі
◦ обмеження її цивільної дієздатності
◦ визнання її недієздатною
◦ часткової дієздатності
◦ неповної дієздатності
Суд встановлює опіку над фізичною особою у разі визнання її
◦ недієздатною
◦ обмеженою у дієздатності
◦ малолітньою
◦ неповнолітньою
Вкажіть яке слово (словосполучення) пропущене у даній нормі "Кожна особа має право на захист свого інтересу,
який не суперечить ______"
◦ загальним засадам цивільного законодавства
◦ звичаям національних меншин
◦ традиціям українського народу
◦ корпоративним нормам
Вкажіть яке слово пропущене у даній нормі "________ здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення
виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом"
◦ нотаріус
◦ суд
◦ орган опіки і піклування
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◦ прокуратура
278. Батьки, позбавлені батьківських прав відшкодовують шкоду, завдану дитиною
◦ протягом трьох років
◦ протягом двох років
◦ протягом одного року
◦ не відшкодовують
◦ немає правильної відповіді
279. Сторони спадкового договору
◦ відчуджувач
◦ спадкодавець
◦ спадкоємець
◦ заповідач
◦ виконавець заповіту
280. Спадкоємець, що прийняв спадщину, може одержати свідоцтво про право на спадщину протягом
◦ законом не визначено
◦ одного року
◦ двох років
◦ трьох років
◦ немає правильної відповіді
281. Спадщина, визнана судом відумерлою переходить у власність
◦ територіальної громади
◦ держави
◦ членам сім'ї спадкодавця
◦ утриманцям спадкодавця
◦ родичам до шостого ступеня споріднення
282. Спадкувати за правом представлення можуть
◦ правнуки
◦ рідні брати та сестри
◦ утриманці
◦ вдова, вдівець
◦ усиновлені
283. Спадкоємцями п'ятої черги є
◦ утриманці, що не були членами сім'ї спадкодавця та не менше як 5 років одержували матеріальну допомогу
від нього
◦ утриманці, що були членами сім'ї спадкодавця та не менше як 5 років одержували матеріальну допомогу від
нього
◦ дружина, з якою спадкодавець проживав в незареєстрованому шлюбі
◦ баба та дід, як з боку матері, так і батька
◦ рідні племінники
284. Вкажіть, кому належить право власності на відокремлені поліпшення речі за договором найму
◦ набувачу
◦ орендодавцю
◦ вигодонабувачеві
◦ немає правильної відповіді
285. Вкажіть, у чию власність переходить викуплена пам'ятка історії та культури
◦ власність держави
◦ у власність територіальної громади
◦ у власність фізичної особи
◦ у власність юридичної особи
286. Вкажіть, яким документом засвідчується набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку
◦ свідоцтвом
◦ патентом
◦ декларацією
◦ сертифікатом
287. Спадковий договір є
◦ вид спадкування
◦ установчий
◦ строковий;
◦ субсидіарний
◦ консенсуальний
288. Вкажіть, у разі розірвання договору зобов'язання сторін
◦ виникають нові зобов'язання
◦ змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо
◦ не змінюються
◦ припиняються
289. Вкажіть, у якій відповіді правильно визначено поняття Цивільного права України
◦ самі правовідносини, які входять до предмету регулювання
◦ сукупність цивільних законів, які регулюють цивільні правовідносини
◦ сукупність юридичних уявлень про цивільні відносини
◦ система юридичних норм, які регулюють цивільні правовідносини
290. Вкажіть обов'язки кредитора, який притримує річ у себе
◦ передавати речі, які ним притримуються, іншим особам на власний розсуд
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291.

292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

◦ користування майном яке притримується ним
◦ негайно повідомляти боржника та інших осіб про загрозу втрати чи загибелі речі
◦ негайно повідомити про притримання речі у себе
Вкажіть, після спливу якого строку нерухома річ, яка перебувала на обліку, може бути передана за рішенням суду у
комунальну власність
◦ після спливу 10 років
◦ після спливу 5 років
◦ після спливу 15 років
◦ після спливу 1 року
Вкажіть, які правові наслідки укладення юридичною особою правочину, який вона не мала права вчиняти
◦ не настає ніяких правових наслідків, оскільки юридична особа не обмежується у цивільній дієздатності
◦ наступає одностороння реституція
◦ правочин визнається нікчемним
◦ правочин може бути визнаний судом недійсним
Вкажіть, чи є тварини об'єктами цивільних прав
◦ є суб'єктами цивільних прав
◦ не є об'єктами цивільних прав
◦ так, є, але не завжди
◦ є особливим об'єктом цивільних прав, на який поширюється режим речі
Вкажіть, що складає основу цивільного законодавства України
◦ Модельний Цивільний кодекс країн СНД
◦ Господарський кодекс України
◦ Цивільний кодекс України
◦ Конституція України
Вкажіть, що входить до складу системи Цивільного права України
◦ цивільно-правові шкоди
◦ цивільно-правові університети
◦ цивільно-правові доктрини
◦ цивільно-правові інститути
Вкажіть методи цивільно-правового регулювання
◦ у цивільному праві для регулювання цивільних правовідносин використовуються усі зазначені вище методи
◦ компаративістський
◦ імперативний метод
◦ диспозитивний метод
Вкажіть, яке слово (словосполучення), пропущене у даній нормі “Право на здійснення підприємницької діяльності,
яку не заборонено законом, має фізична особа з ______________”
◦ недієздатністю
◦ обмеженою цивільною дієздатністю
◦ частковою цивільною дієздатністю
◦ повною цивільною дієздатністю
Вкажіть, особа, яка знайшла загублену річ, має право вимагати від її власника (володільця) винагороду за знахідку
в розмірі
◦ до двадцяти відсотків вартості речі
◦ двадцяти відсотків вартості речі
◦ до п'ятнадцяти відсотків вартості речі
◦ до десяти відсотків вартості речі
Вкажіть, у чию власність переходить викуплена пам'ятка історії та культури
◦ у власність держави
◦ у власність юридичної особи приватного права
◦ у власність фізичної особи
◦ у власність Українського народу
Вкажіть пропущені слова “Майно за час шлюбу, є їхньою ______, якщо інше не встановлено договором або
законом”
◦ спільною сумісною власністю
◦ приватною власністю
◦ комунальною власністю
◦ державною власністю
Вкажіть, до кого переходить відумерла спадщина
◦ до територіальної громади
◦ до спадкоємців по закону
◦ до спадкоємців за заповітом
◦ до держави
Вкажіть суб'єктів третьої черги спадкоємців за законом
◦ рідна тітка
◦ брати і сестри
◦ батьки
◦ дядько
Вкажіть випадки спадкування за заповітом
◦ немає правильної відповіді
◦ спадкова трансмісія
◦ за правом представлення
◦ в порядку черговості
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304. Вкажіть, за договором позики кошти або речі передаються позичальникові
◦ у власність
◦ у користування
◦ у володіння
◦ у господарське відання
305. Вкажіть, коли договір купівлі-продажу валютних цінностей укладається в письмовій формі
◦ якщо їх сума перевищує п'ятдесятикратний розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян
◦ якщо їх сума перевищує десятикратний розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян
◦ якщо їх сума перевищує двадцятикратний розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян
◦ якщо їх сума перевищує стократний розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян
306. Вкажіть, з якою метою за договором поставки передається товар
◦ для підприємницької діяльності
◦ для фінансової діяльності
◦ для домашнього використання
◦ для побутового використання
307. Вкажіть, хто може бути стороною у спадковому договорі
◦ набувач
◦ спадкоємець
◦ спадкодавець
◦ немає правильної відповіді
308. Вкажіть сторони спадкового договору
◦ відчуджувач
◦ спадкодавець
◦ заповідач
◦ всі відповіді правильні
309. Вкажіть, хто має право на спадкування за спадковою трансмісією
◦ внуки
◦ вдова, вдівець
◦ рідні брати та сестри
◦ непрацездатні батьки
310. Вкажіть строк для реєстрації права на спадщину нерухомого майна
◦ немає правильної відповіді
◦ один місяць
◦ три місяці
◦ шість місяців
311. Вкажіть, хто має право на спадкування за законом у третій черзі
◦ рідні тітка та дядько
◦ племінники
◦ рідні брати і сестри
◦ дід і баба
312. Вкажіть, хто може бути заповідачем
◦ особа з повною цивільною дієздатністю
◦ будь-яка фізична чи юридична особа
◦ неповнолітня особа
◦ відказоодержувач
313. Вкажіть, визнання правочину недійсним – це
◦ спосіб захисту цивільних прав та інтересів судом
◦ форма захисту цивільних прав та інтересів
◦ засіб захисту цивільних прав та інтересів
◦ метод захисту цивільних прав та інтересів
314. Вкажіть, яке з тверджень є правильними
◦ відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди – це спосіб захисту цивільних прав та
інтересів судом
◦ свобода договору – це принцип цивільного права України
◦ людина як учасник цивільних відносин вважається юридичною особою
◦ малолітня особа – це особа вісімнадцятирічного віку
315. Вкажіть, якими органами здійснюється захист цивільних прав
◦ судом
◦ органами внутрішніх справ
◦ органами опіки і піклування
◦ органами державної реєстрації актів цивільного стану
316. Вкажіть елементи цивільної дієздатності фізичної особи
◦ здатність самостійно здійснювати цивільні права
◦ здатність мати цивільні права
◦ здатність мати цивільні обов'язки
◦ здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними
317. Вкажіть, з якого моменту юридична особа вважається створеною
◦ з дня її державної реєстрації
◦ з дня ліцензування
◦ з дня патентування
◦ з дня сертифікації
318. Вкажіть, що з переліченого вважається перетворенням юридичної особи
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319.

320.

321.

322.

323.

324.

325.

326.

327.

328.

329.

◦ зміна її організаційно-правової форми
◦ зміна її внутрішніх підрозділів
◦ перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків юридичної особи до однієї або кількох
створюваних нових юридичних осіб
◦ зміна повноважень загальних зборів
Вкажіть, строк позовної давності, який застосовується у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового
акта, який регулює відповідні відносини
◦ перебіг позовної давності зупиняється
◦ позовна давність у десять років
◦ спеціальний (скорочений) строк позовної давності
◦ позовна давність у п'ять років
Вкажіть, у якій формі укладається договір купівлі-продажу земельної ділянки
◦ у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації
◦ усно
◦ у присутності свідків
◦ в односторонньому порядку
Вкажіть, якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, то вона
ліквідується
◦ в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом
◦ в порядку, встановленому законом про державну реєстрацію
◦ в порядку, встановленому законом про банки та банківську діяльність
◦ за рішенням органу, що здійснює державну реєстрацію
Вкажіть, кого може обрати дієздатна фізична особа, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої
права на виконувати обов'язки
◦ помічника
◦ опікуна
◦ піклувальника
◦ повіреного
Вкажіть, кому належить право застави на товар проданий в кредит
◦ продавцю
◦ покупцю
◦ власнику
◦ вигодонабувачу
Вкажіть обов'язки продавця за договором роздрібної купівлі-продажу
◦ надати необхідну і достовірну інформацію
◦ надати всю необхідну інформацію
◦ надати необхідну і належну інформацію
◦ надати повну інформацію
Вкажіть джерела, що визначають строки та терміни
◦ акти цивільного законодавства
◦ правочини
◦ рішення суду
◦ акти цивільного стану
◦ ДРАЦС
Юридична природа договору ренти
◦ оплатний
◦ реальний
◦ алеаторний
◦ безстроковий
◦ субсидіарний
Вкажіть, що визнається представництвом
◦ правовідношення, у якому одна сторона зобов'язана вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона
представляє
◦ правовідношення, у якому одна сторона має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона
представляє
◦ діяльність по захисту інтересів особи, яку представляють, що здійснюється представником від свого імені та
за свій кошт
◦ структурна одиниця юридичної особи, створена для здійснення всіх або частини її функцій
◦ юридична особа, яка представляє інтереси інших осіб у цивільних правовідносинах
Вкажіть, до особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, не належить право
на
◦ інформацію
◦ індивідуальність
◦ життя
◦ особисту недоторканність
◦ медичну допомогу
Вкажіть, коли може бути відкликана пропозиція укласти договір
◦ до моменту її одержання адресатом
◦ в момент її одержання адресатом
◦ до моменту або в момент її одержання адресатом
◦ у будь-який момент
◦ не може бути відкликана
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330. Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування нерухомості чи іншого особливо цінного майна,
якщо
◦ обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати подарунку, що має велику немайнову цінність для
дарувальника
◦ обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя, здоров'я, власності дарувальника
◦ обдаровуваний знищив дарунок, що є культурною цінністю
◦ обдаровуваний втратив дарунок, що має велику немайнову цінність для дарувальника
◦ немає правильної відповіді
331. Вкажіть, товариство з обмеженою відповідальністю може бути перетворене в
◦ акціонерне товариство
◦ виробничий кооператив
◦ товариство з додатковою відповідальністю
◦ командитне товариство
◦ повне товариство
332. Вкажіть, що не відноситься до особистих немайнових прав фізичних осіб
◦ право власності
◦ право користування чужою земельною ділянкою для забудови
◦ право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб
◦ право на безпечне для життя і здоров'я довкілля
◦ право на охорону здоров'я
333. Вкажіть пропущені слова “Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини,
засновані на юридичній рівності, ________, ________ їх учасників”
◦ вільному волевиявленні
◦ майновій самостійності
◦ сумісності
◦ дольової участі
◦ солідарності
334. Вкажіть організаційно-правові форми об'єднання підприємств
◦ асоціації
◦ корпорації
◦ представництва
◦ філії
◦ кооперативи
335. Вкажіть особисті немайнові блага, які охороняються цивільним законодавством
◦ здоров'я
◦ ім'я (найменування)
◦ шкода
◦ реальні збитки
◦ упущена вигода
336. Вкажіть, яким суб'єктом визначається місце проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років у
разі спору
◦ судом
◦ органами опіки та піклування
◦ фізичною особою за згодою одного із батьків
◦ одним з батьків
◦ фізичною особою самостійно
337. Вкажіть, що не відноситься до об'єктів авторського права
◦ державні символи України
◦ грошові знаки
◦ романи, поеми, статті та інші письмові твори
◦ лекції, промови, проповіді та інші усні твори
◦ драматичні, музично-драматичні та інші сценічні твори
338. Вкажіть об'єкти авторського права
◦ наукові статті та інші письмові твори
◦ драматичні, музично-драматичні твори
◦ повідомлення про новини дня, що мають характер звичайної прес-інформації
◦ акти органів державної влади
◦ акти органів місцевого самоврядування
339. Спадковий договір може бути розірвано на вимогу
◦ відчуджувача
◦ набувача
◦ спадкодавця
◦ спадкоємця
◦ виконавця заповіту
340. Орган опіки та піклування встановлює
◦ опіку над малолітньою особою
◦ піклування над неповнолітньою особою
◦ піклування над малолітньою особою
◦ опіку над неповнолітньою особою
◦ опіку та піклування над недієздатною особою
341. Вкажіть які слова пропущені у даній нормі "Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його
_______, _________ або ___________"
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342.

343.

344.

345.

346.

347.

348.

349.

350.

351.

352.

353.

◦ порушення
◦ невизнання
◦ оспорювання
◦ оскарження
◦ недійсності
Актами цивільного стану є
◦ усиновлення
◦ заручини
◦ розірвання шлюбу
◦ досягнення відповідного віку
◦ зміна імені
Товариства поділяються на
◦ підприємницькі
◦ непідприємницькі
◦ установчі
◦ засновницькі
◦ багатосуб'єктні
Право власності припиняється у разі
◦ реквізиції
◦ знищення майна
◦ конфіскації
◦ сепарації
◦ санації
Суб'єктами права власності на землю (земельну ділянку) є
◦ держава
◦ територіальні громади
◦ юридичні особи
◦ народ України
◦ іноземні громадяни
Суб'єктами права інтелектуальної власності є
◦ автор
◦ виконавець твору
◦ користувач
◦ співавтори
◦ перекладачі
Сторонами у зобов'язанні є
◦ кредитор
◦ боржник
◦ опікун
◦ помічник
◦ орган опіки та піклування
Об'єктами суміжних прав є
◦ виконання
◦ фонограми
◦ відеограми
◦ твори науки і літератури
◦ винахід
Суб'єктами права спільної сумісної власності можуть бути
◦ юридичні особи
◦ держава
◦ територіальні громади
◦ народ України
◦ іноземні громадяни
Правочини можуть бути
◦ односторонніми
◦ двосторонніми
◦ багатосторонніми
◦ відумерлими
◦ сепарованими
Вкажіть, хто може бути учасником господарського товариства
◦ фізична особа
◦ юридична особа
◦ територіальна громада
◦ Український народ
◦ народ України
Вкажіть, які джерела визначають терміни
◦ календарною датою
◦ вказівкою на подію, яка має неминуче настати
◦ роками
◦ добами
◦ місяцями
Вкажіть, якщо цивільні відносини не врегульовані цивільним законодавством, то вони регулюються
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354.

355.

356.

357.

358.

359.

360.

361.

362.

363.

364.

365.

◦ аналогією права
◦ аналогією закону
◦ аналогією суміжної галузі права
◦ аналогією норми права
◦ аналогією вчинку
Вкажіть способи судового захисту цивільних прав та інтересів
◦ примусове виконання обов'язку у натурі
◦ визнання права
◦ арешт боржника
◦ звернення до посадових осіб
◦ самозахист
Вкажіть, що є строком 102
◦ певний період у часі, зі спливом якого пов'язана подія, яка має юридичне значення
◦ певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія, яка має юридичне значення
◦ певний момент у часі, з настанням якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення
◦ подія, яка має юридичне значення
◦ дія, яка має юридичне значення
Вкажіть, яка річ вважається безхазяйною
◦ річ, яка не має власника
◦ річ, власник якої невідомий
◦ річ, яка була загублена власником
◦ річ, яка була конфіскована за скоєне правопорушення
◦ річ, від якої відмовився власник
Вкажіть, у якому випадку припиняється договір поруки
◦ якщо внаслідок зміни зобов'язання без згоди поручителя збільшується обсяг його відповідальності
◦ у разі переведення боргу на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника
◦ у випадку неналежного виконання боржником своїх обов'язків з виконання зобов'язання
◦ якщо внаслідок зміни умов договору без згоди поручителя зменшується обсяг його відповідальності
◦ якщо була здійснена заміна кредитора без згоди поручителя
Вкажіть, що таке суперфіцій
◦ право користування земельною ділянкою для будівництва промислових споруд
◦ право користування земельною ділянкою для будівництва побутових споруд і будівель
◦ право власника земельної ділянки на її передачу в оренду
◦ право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб
◦ право власника земельної ділянки передавати її у володіння під забудову
Вкажіть, що з перерахованого не впливає на зміст права власності
◦ місце проживання власника
◦ місцезнаходження майна
◦ місцезнаходження власника
◦ місце проживання орендаря
◦ місце проживання наймача
Вкажіть суб'єктів права власності
◦ юридичні особи
◦ фізична особа
◦ опікун
◦ помічник
◦ піклувальник
Вкажіть загальні вимоги до форми заповіту
◦ з особистим підписом заповідача
◦ нотаріально посвідчений
◦ усна
◦ проста письмова форма
◦ немає правильної відповіді
Вкажіть, хто має право на обов'язкову частку у спадщині при спадкування за заповітом
◦ неповнолітні діти
◦ непрацездатна дружина
◦ утриманці
◦ батьки
◦ немає правильної відповіді
Вкажіть, у яких відповідях названі спадкоємці першої черги
◦ дружина
◦ син
◦ племінник
◦ рідна баба
◦ рідний дядько
Вкажіть види спадкування
◦ за законом
◦ за заповітом
◦ за договором
◦ за рішенням нотаріуса
◦ за рішенням органів державної влади
Вкажіть права спадкодавця, що не переходять до спадкоємців
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366.

367.

368.

369.

370.

371.

372.

373.

374.

375.

376.

◦ право на державну допомогу
◦ право на пенсію
◦ право на одержання аліментів
◦ вклад в ощадному банку
◦ немає правильної відповіді
Вкажіть правові наслідки, які виникають при розірванні договору дарування на вимогу дарувальника в разі
порушення обдаровуваним обов'язку на користь третьої особи
◦ дарунок повертається в натурі
◦ відшкодовується вартість втраченого дарунку
◦ замінюється на аналогічну річ в разі втрати дарунка
◦ відшкодовуються завдані збитки
◦ немає правильної відповіді
Вкажіть осіб, які визнаються такими, що прийняли спадщину без подачі заяви про прийняття спадщини
◦ малолітні діти
◦ неповнолітні діти
◦ вдова (вдівець)
◦ батьки
◦ немає правильної відповіді
Вкажіть, які правочини можуть бути визнані недійсними у зв'язку з відсутністю нотаріального посвідчення
◦ заповіт
◦ дарування валютних цінностей на суму, яка перевищує п'ятидесятикратний розмір неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян
◦ дарування
◦ купівля-продаж мисливської зброї
◦ договір підряду на будівництво житлового будинку
Вкажіть обов'язки покупця, якщо він відмовляється від прийняття товару, який йому переданий продавцем
◦ негайно повідомити про це продавця
◦ забезпечити схоронність цього товару
◦ вимагати нотаріального посвідчення договору
◦ негайно скласти акт
◦ відмовитись від договору
Вкажіть, які права має покупець, якщо продавець у розумний строк не доукомплектував товар
◦ вимагати заміни некомплектного товару на комплектний
◦ вимагати повернення сплаченої грошової суми
◦ пропорційного зменшення ціни
◦ доукомплектування товару в розумний строк
◦ сплати пені
Вкажіть випадки припинення права власності
◦ припинення юридичної особи
◦ смерть фізичної особи
◦ створення предмету
◦ придбання майна не вилученого з цивільного обороту
◦ заволодіння загальнодоступними дарами природи
Вкажіть пропущені слова «Скарбом є закопані у землі чи приховані іншим способом ________, __________, інші
цінні речі, власник яких невідомий або за законом втратив на них право власності»
◦ гроші
◦ валютні цінності
◦ автомобіль
◦ гаманець
◦ офіційні документи
До господарських товариств належать
◦ акціонерне товариство
◦ товариство з обмеженою відповідальністю
◦ обмежене товариство
◦ неповне товариство
◦ спільне товариство
Вкажіть, хто може бути свідком при посвідченні заповіту
◦ близькі родичі спадкоємців за законом
◦ спадкоємці за законом
◦ посадова особа, яка посвідчує заповіт
◦ службова особа, яка посвідчує заповіт
◦ спадкоємці за заповітом
Вкажіть, хто не може бути свідком при посвідченні заповіту
◦ особи, які не можуть підписати заповіт
◦ особи, які не можуть прочитати заповіт
◦ спадкоємці за законом
◦ члени сім'ї спадкоємців за законом
◦ близькі родичі спадкоємців за законом
Вкажіть час відкриття спадщини
◦ день смерті спадкодавця
◦ день, з якого спадкодавець оголошується померлим
◦ день визнання особи обмежено дієздатною
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◦ день визнання особи безвісно відсутньою
◦ день визнання особи недієздатною
377. Вкажіть, які з тверджень є правильними
◦ свобода договору є однією із засад цивільного законодавства
◦ піклування встановлюється над неповнолітніми особами та обмежено дієздатними особами
◦ Цивільний кодекс України був прийнятий 16 січня 2004 року
◦ фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом трьох років в місці її постійного
проживання немає відомостей про місце її перебування
◦ строк – це певний момент у часі, з настанням якої пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення
378. Вкажіть, у відповіді під якими номерами правильно вказані форми правочину
◦ усна
◦ письмова
◦ двохстороння
◦ одностороння
◦ багатостороння
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Тема :: Кримінальне право України
379. Вкажіть, готування до якого злочину не тягне кримінальної відповідальності
◦ до злочину невеликої тяжкості
◦ до злочину середньої тяжкості
◦ до легкого злочину
◦ до тяжкого злочину
380. Вкажіть, між ким виникають кримінально-правові відносини у результаті дії кримінально-правової норми
◦ між державою та особою, яка вчинила злочин
◦ між злочинцем та потерпілим
◦ між державою та потерпілим
◦ між злочинцем і судом
381. Вкажіть, коли звільнена від кримінальної відповідальності особа вважається не судимою
◦ відразу після звільнення
◦ через місяць після звільнення
◦ через рік після звільнення
◦ через два роки після звільнення
382. Вкажіть орган, який визначає вид громадських робіт за Кримінальним кодексом України
◦ органи місцевого самоврядування
◦ суди при призначенні покарання
◦ державна пенітенціарна служба
◦ державна фіскальна служба
383. Вкажіть, до кого з осіб виправні роботи не застосовуються
◦ усі відповіді правильні
◦ до вагітних жінок
◦ до нотаріусів, прокурорів
◦ посадових осіб органів місцевого самоврядування
384. Вкажіть, на який строк застосовується арешт як вид покарання
◦ від одного до шести місяців
◦ від одного до дванадцяти місяців
◦ від трьох до шести місяців
◦ від трьох до дванадцяти місяців
385. Вкажіть строк обмеження волі як виду покарання
◦ від одного до п'яти років
◦ від одного до трьох років
◦ від одного до двох років
◦ до трьох років
386. Вкажіть одну з умов умовно-дострокового звільнення від відбування покарання
◦ засуджений своєю сумлінною поведінкою і ставленням до праці довів своє виправлення
◦ засуджений в повній мірі відшкодував завдану шкоду і усунув заподіяні злочином збитки
◦ близькі чи рідні засудженого опинилися в тяжкому матеріальному становищі
◦ усі відповіді правильні
387. Вкажіть, хто здійснює помилування
◦ Президент України
◦ Верховна Рада України
◦ Голова Верховної Ради України
◦ Прем'єр-міністр України
388. Вкажіть, до яких осіб можуть бути застосовані судом примусові заходи медичного характеру
◦ усі відповіді правильні
◦ які вчинили в стані неосудності суспільно небезпечні діяння
◦ які вчинили у стані обмеженої осудності злочини
◦ які вчинили злочини у стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до постановлення вироку або під
час відбування покарання
389. Вкажіть, з якого віку до осіб, що скоїли суспільно небезпечні діяння, можуть застосовуватися судом примусові
заходи виховного характеру, передбачені ст. 105 КК України
◦ з 11 років
◦ з 16 років
◦ з 14 років
◦ усі відповіді правильні
390. Вкажіть, з якого моменту особа визнається такою, що має судимість
◦ з дня набрання законної сили обвинувальним вироком
◦ з моменту пред'явлення обвинувачення
◦ з моменту оголошення обвинувального вироку
◦ з моменту відбуття основного покарання
391. Вкажіть, із скількох розділів складається Особлива частина Кримінального кодексу України
◦ із 20
◦ із 22
◦ із 18
◦ із 15
392. Вкажіть ознаку злочинної самовпевненості
◦ особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння
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◦ особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння
◦ особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або
бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачити
◦ особа бажала настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння
Вкажіть, яка особа не підлягає кримінальній відповідальності
◦ яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння перебувала в стані неосудності
◦ яка до вчинення злочину була в стані неосудності
◦ яка до постановлення вироку була в стані неосудності
◦ яка під час виконання вироку була в стані неосудності
Вкажіть, який вид необережності виділяє Кримінальний кодекс України
◦ злочинна недбалість
◦ злочинна самонадіяність
◦ злочинна халатність
◦ злочинне потурання
Вкажіть вік, з якого за загальним правилом може наставати кримінальна відповідальність
◦ 16 років
◦ 11 років
◦ 12 років
◦ 14 років
Вкажіть види складів злочинів за ступенем суспільної небезпечності
◦ основний, кваліфікований, особливо кваліфікований, привілейований
◦ формальний, матеріальний, усічений
◦ простий, складний, складений
◦ загальний, родовий, безпосередній
Вкажіть, що є об'єктом злочину
◦ суспільні відносини, охоронювані Кримінальним кодексом України
◦ різноманітні предмети
◦ гроші, матеріальні цінності
◦ рухоме та нерухоме майно
Вкажіть, як класифікують об'єкти злочину по “вертикалі”
◦ загальний, родовий, безпосередній
◦ визначений, невизначений
◦ конкретизований, неконкретизований
◦ матеріальний, формальний
Вкажіть, як класифікують об'єкти злочину по “горизонталі”
◦ основний, додатковий
◦ загальний, родовий, безпосередній
◦ обов'язковий, факультативний
◦ конкретизований, неконкретизований
Вкажіть визначення поняття об'єктивної сторони складу злочину
◦ сукупність ознак, які характеризують зовнішній прояв злочину
◦ сукупність всіх необхідних ознак злочину
◦ сукупність ознак, які характеризують предмет злочину
◦ сукупність ознак, які характеризують внутрішній прояв злочину
Вкажіть обов'язкову ознаку об'єктивної сторони складу злочину
◦ діяння (дія або бездіяльність)
◦ наслідки
◦ причинний зв'язок
◦ об'єкт злочину
Вкажіть, що позначають терміном «діяння»
◦ дію або бездіяльність
◦ лише дію
◦ лише бездіяльність
◦ дію, бездіяльність та вину
Вкажіть обов'язкові ознаки об'єктивної сторони злочинів з матеріальним складом
◦ суспільно небезпечне діяння, наслідки, причинний зв'язок
◦ суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність)
◦ суспільно небезпечна дія, злочинна бездіяльність, місце, час вчинення злочину
◦ суспільно небезпечне діяння, причинний зв'язок та об'єкт злочину
Вкажіть, у якому випадку місце вчинення злочину буде обов'язковою ознакою об'єктивної сторони
◦ коли місце вчинення злочину зазначене у диспозиції статті Кримінального кодексу України як ознака складу
злочину
◦ коли місце вчинення злочину є обставиною, яка виключає злочинність діяння
◦ коли місце вчинення злочину вказано в протоколі огляду місця події
◦ коли місце вчинення злочину має особливі відмітки
Вкажіть, як називається злочин, який складається з двох або більше тотожних діянь, об'єднаних єдиним злочинним
наміром
◦ продовжуваний
◦ триваючий
◦ ускладнений
◦ матеріальний
Вкажіть критерії неосудності
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◦ юридичний і медичний
◦ моральний, матеріальний і фізичний
◦ матеріальний та формальний
◦ психологічний та психічний
Вкажіть, особа, яка визнана судом обмежено осудною
◦ підлягає кримінальній відповідальності
◦ не підлягає кримінальній відповідальності
◦ звільняється від кримінальної відповідальності
◦ підлягає звільненню від покарання
Вкажіть, за умисне заподіяння якої шкоди при перевищенні меж необхідної оборони встановлено відповідальність у
КК України
◦ смерті (вбивства)
◦ тяжких тілесних ушкоджень
◦ будь-яких тілесних ушкоджень
◦ доведення до самогубства
◦ знищення майна
Вкажіть види основних покарань, що можуть застосовуватися до неповнолітніх
◦ штраф
◦ арешт
◦ довічне позбавлення волі
◦ обмеження волі
◦ конфіскація майна
Вкажіть, до яких осіб не застосовується довічне позбавлення волі
◦ до осіб, що вчинили злочини до 18 років
◦ до жінок, що були в стані вагітності під час вчинення злочину
◦ до іноземців
◦ до осіб без громадянства
◦ до осіб понад 25 років
Вкажіть, що з переліченого належить до видів звільнення від кримінальної відповідальності
◦ примирення винного з потерпілим
◦ передача особи на поруки
◦ щире каяття
◦ активне сприяння розкриття злочину
◦ вчинення злочину вперше
Вкажіть, які види співучасників передбачено Кримінальним кодексом України
◦ виконавець
◦ підбурювач
◦ керівник
◦ ініціатор
◦ замовник
Вкажіть обставини, що виключають злочинність діяння
◦ необхідна оборона
◦ крайня необхідність
◦ арешт особи
◦ дійове каяття
◦ відшкодування шкоди
Вкажіть види сукупності злочинів
◦ реальна
◦ ідеальна
◦ матеріальна
◦ формальна
◦ складена
Вкажіть, що належить до медичних критеріїв неосудності
◦ тимчасовий розлад психічної діяльності
◦ хронічне психічне захворювання
◦ тимчасовий розлад фізичного здоров'я
◦ тривалий розлад фізичного здоров'я
◦ вчинення особою злочину
Вкажіть ознаки об'єктивної сторони складу злочину
◦ суспільно небезпечні наслідки
◦ час та місце злочину
◦ причинно-наслідковий зв'язок
◦ необережність
◦ самовпевненість
Вкажіть ознаки суб'єктивної сторони складу злочину
◦ вина
◦ мета
◦ мотив
◦ суб'єкт злочину
◦ суспільно небезпечне діяння
Вкажіть, у яких випадках уявна оборона виключає кримінальну відповідальність за заподіяну шкоду
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◦ коли особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення про наявність
реального посягання
◦ коли обстановка, що склалася, давала особі достатні підстави вважати, що мало місце реальне посягання
◦ коли особа не усвідомлювала, але могла усвідомлювати помилковість свого припущення про наявність
реального посягання
◦ коли обстановка, що склалася, не давала особі достатні підстави вважати, що мало місце реальне посягання
◦ коли особа була в стані сильного душевного хвилювання однак усвідомлювала наявність реального
посягання
Вкажіть ознаки злочину
◦ протиправність
◦ караність
◦ формальність
◦ діяльність
◦ шкідливість
Вкажіть, коли закон про кримінальну відповідальність не має зворотної дії в часі
◦ якщо він посилює кримінальну відповідальність
◦ якщо він встановлює злочинність діяння
◦ якщо він скасовує злочинність діяння
◦ якщо він пом'якшує кримінальну відповідальність
◦ якщо він покращує становище особи
Вкажіть, коли може бути застосоване до неповнолітнього звільнення від відбування покарання з випробуванням
◦ у разі його засудження до арешту
◦ у разі його засудження до позбавлення волі
◦ у разі його засудження до громадських робіт
◦ у разі його засудження до виправних робіт
◦ у разі його засудження до обмеження волі
Вкажіть, з яких частин складається Кримінальний кодекс України 2001 року
◦ Загальної частини
◦ Особливої частини
◦ Спеціальної частини
◦ Загальних засад
◦ Преамбули
Вкажіть, у яких випадках закон про кримінальну відповідальність має зворотну дію в часі
◦ якщо він скасовує злочинність діяння
◦ якщо він пом'якшує кримінальну відповідальність
◦ якщо він посилює кримінальну відповідальність
◦ якщо встановлює злочинність діяння
◦ якщо він погіршує становище особи
Вкажіть обов'язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням
◦ попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого
◦ пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії або захворювання, що становить небезпеку для інших
осіб
◦ безоплатно відпрацювати на користь суспільства до 240 годин
◦ не змінювати основне місце роботи
◦ не змінювати місце проживання
Вкажіть види умислу за Кримінальним кодексом України
◦ прямий
◦ непрямий
◦ побічний
◦ додатковий
◦ факультативний
Вкажіть види співучасників злочину
◦ виконавець
◦ організатор
◦ підстрікач
◦ посібник
◦ переховувач злочинця, слідів злочину чи знарядь і предметів злочину
Вкажіть, до кого не застосовуються виправні роботи
◦ до нотаріусів
◦ до непрацездатних
◦ до жінок, які мають дітей до 3-х річного віку
◦ до осіб, які не досягли пенсійного віку
◦ до інвалідів третьої групи
Вкажіть, які злочини передбачені в І розділі Особливої частини КК України
◦ злочини проти основ національної безпеки України
◦ злочини проти життя та здоров'я особи
◦ злочини проти волі, честі та гідності особи
◦ злочини проти власності
Вкажіть, що означає умисне вбивство з хуліганських мотивів
◦ умисне позбавлення життя, вчинене на ґрунті явної неповаги до суспільства, нехтування нормами моралі
◦ коли винна особа прагне досягти будь-якої матеріальної вигоди
◦ умисне позбавлення життя потерпілого, здійснене особою за дорученням іншої особи
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◦ вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство
430. Вкажіть, за підміну якої дитини встановлено кримінальну відповідальність за чинним КК України
◦ чужої
◦ малолітньої
◦ неповнолітньої
◦ яка перебуває на лікуванні
431. Вкажіть, за експлуатацію яких дітей встановлено кримінальну відповідальність за чинним КК України
◦ які не досягли віку, з якого законодавством дозволяється працевлаштування
◦ своїх
◦ чужих
◦ непрацездатних
432. Вкажіть, які дії включає грубе порушення законодавства про працю
◦ незаконне звільнення працівника з роботи
◦ вільний доступ до статистичних даних
◦ свавільне встановлення понаднормових робіт
◦ підкуп працівника
433. Вкажіть, що є нападом з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із насильством, небезпечним для життя чи
здоров'я особи, яка зазнала нападу, це
◦ розбій
◦ грабіж
◦ вбивство
◦ крадіжка
434. Вкажіть, який із злочинів належить до предметних
◦ “Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму”
◦ “Розбещення неповнолітніх”
◦ “Залишення в небезпеці”
◦ “Умисне легке тілесне ушкодження”
435. Вкажіть, за який вид тілесних ушкоджень не передбачено відповідальності у Кримінальному кодексі України
◦ необережне легке тілесне ушкодження
◦ необережне тяжке тілесне ушкодження
◦ умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання
◦ необережне середньої тяжкості тілесне ушкодження
436. Вкажіть способи заволодіння чужим майном внаслідок шахрайства
◦ обман
◦ зловживання довірою
◦ насильство
◦ напад
◦ викрадення
437. Вкажіть кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки крадіжки
◦ крадіжка, поєднана з проникненням у житло
◦ крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах
◦ крадіжка, вчинена бандою
◦ крадіжка, поєднана із застосуванням насильства
◦ крадіжка поєднана із вбивством
438. Вкажіть, що може бути предметом вимагання згідно Кримінального кодексу України
◦ чуже майно
◦ право на майно
◦ дії майнового характеру
◦ своє майно, яке знаходиться у чужому володінні
◦ відомості, які особа бажає зберегти у таємниці
439. Вкажіть, що з переліченого може бути предметом злочинів проти громадської безпеки
◦ вогнепальна зброя
◦ радіоактивні матеріали
◦ психотропні речовини
◦ прекурсори
◦ наркотичні засоби
440. Вкажіть, які з нижче наведених злочинів є злочинами проти власності
◦ крадіжка золотих прикрас
◦ крадіжка великої суми грошей
◦ крадіжка бойового пістолета
◦ викрадення психотропних речовин
◦ викрадення документів референдуму
441. Вкажіть, що є зґвалтуванням згідно Кримінального кодексу України
◦ природні статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з
використанням безпорадного стану потерпілої особи
◦ добровільні природні статеві зносини
◦ насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом
◦ примушування жінки чи чоловіка до вступу у статевий зв'язок
442. Вкажіть, який із цих злочинів проти власності вчинюється спеціальним суб'єктом
◦ розтрата майна
◦ розбій
◦ грабіж
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◦ шахрайство
443. Вкажіть, викрадення чужого майна, вчинене яким із способів не може кваліфікуватися як дрібне, незалежно від
розміру викраденого
◦ вимагання
◦ крадіжка
◦ шахрайство
◦ привласнення
444. Вкажіть види умисного вбивства з пом'якшуючими обставинами
◦ умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини
◦ умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони
◦ умисне вбивство з мотивів помсти
◦ умисне вбивство із співчуття
◦ вбивство через необережність
445. Вкажіть відповідь, в якій названо ознаку, що характеризує суб'єктивну сторону кваліфікованого виду злочину
"Умисне вбивство"
◦ умисне вбивство з метою приховати інший злочин
◦ умисне вбивство двох або більше осіб
◦ умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб
◦ умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини
446. Вкажіть, яка ознака не зазначена у Кримінальному кодексі України як обов'язкова для кваліфікованого виду
злочину "Умисне вбивство"
◦ із застосуванням зброї
◦ з хуліганських мотивів
◦ з корисливих мотивів
◦ малолітньої дитини
447. Вкажіть, у якому випадку заподіяння легких тілесних ушкоджень не тягне кримінальної відповідальності
◦ легкі тілесні ушкодження заподіяні з необережності
◦ умисні легкі тілесні ушкодження не спричинили короткочасного розладу здоров'я
◦ умисні легкі тілесні ушкодження не спричинили незначну втрату працездатності
◦ легкі тілесні ушкодження заподіяні умисно
448. Вкажіть, у якій відповіді правильно названо предмети, застосування чи спроба застосування яких є ознакою
особливо кваліфікованого виду хуліганства
◦ предмети, спеціально пристосовані для нанесення тілесних ушкоджень;
◦ особливо небезпечні предмети
◦ предмети, надані іншим особами
◦ заздалегідь заготовлені предмети
449. Вкажіть, заподіяння яких наслідків не є ознакою складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або
експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"
◦ легкі тілесні ушкодження
◦ середньої тяжкості тілесні ушкодження
◦ тяжкі тілесні ушкодження
◦ загибель людей
450. Вкажіть, у якій відповіді правильно вказано суб'єкт злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або
експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"
◦ особа, яка керує транспортними засобами
◦ суб'єкт злочину загальний
◦ службова особа
◦ особа, яка має посвідчення водія
451. Вкажіть дію, яка не входить до змісту поняття "незаконне поводження" зі зброєю, бойовими припасами або
вибуховими речовинами
◦ виготовлення
◦ носіння
◦ збут
◦ передача
452. Вкажіть, що не є предметом злочину "Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого"
◦ зелені насадження навколо могили
◦ урна з прахом померлого
◦ предмети, що знаходяться на тілі померлого
◦ тіло померлого
453. В яких відповідях названі передбачені чинним КК України форми вини
◦ умисел
◦ необережність
◦ злочинна недбалість
◦ злочинна самовпевненість
454. Закінчений злочин як стадія його вчинення – це
◦ вчинення діяння, яке містить усі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої
частини КК України
◦ прийняття рішення вчинити злочин
◦ виникнення бажання вчинити злочин
◦ розроблений і схвалений у думках план вчинення злочину
◦ такої стадії вчинення злочину чинний КК України не передбачена
455. Злочин з матеріальним складом вважається закінченим
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◦ з моменту настання суспільно небезпечного наслідку, передбаченого статтею (частиною статті) КК України,
яка встановлює відповідальність за даний злочин
◦ з моменту настання суспільно небезпечного наслідку
◦ з моменту вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого статтею (частиною статті) КК України,
яка встановлює відповідальність за даний злочин
◦ з моменту вчинення діяння
Згідно із КК України незакінченим злочином (видами незакінченого злочину) є
◦ готування до злочину та замах на злочин
◦ підшукування або пристосування засобів чи знарядь для вчинення злочину
◦ умисне створення умов для вчинення злочину
◦ діяння, яке містить усі об'єктивні ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої
частини КК України
◦ діяння, яке не містить усіх ознак складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини КК
України
В яких відповідях вказані законодавчо визначені види готування до злочину
◦ підшукування співучасників для вчинення злочину
◦ усунення перешкод для вчинення злочину
◦ пристосування засобів чи знарядь для вчинення злочину
◦ спільність дій у вчиненні злочину
◦ виникнення наміру вчинити злочин
Готування до якого злочину не тягне за собою кримінальної відповідальності
◦ лише до злочину невеликої тяжкості
◦ лише до менш тяжкого злочину
◦ лише до необережного злочину
◦ лише до злочину з формальним складом
◦ до будь-якого злочину
Готування до яких злочинів тягне за собою кримінальну відповідальність
◦ до злочину середньої тяжкості
◦ до особливо тяжкого злочину
◦ до тяжкого злочину
◦ до злочину невеликої тяжкості
КК виділяє такі види замаху на злочин
◦ закінчений і незакінчений
◦ придатний та непридатний
◦ закінчений, незакінчений та непридатний
◦ розпочатий, триваючий та продовжуваний
Добровільна відмова від доведення злочину до кінця можлива
◦ лише на стадії готування до злочину
◦ лише на стадії замаху на вчинення злочину
◦ лише на стадії закінченого злочину
◦ на будь-якій стадії вчинення злочину
В якій відповіді названий співучасник злочину
◦ організатор злочину
◦ активний учасник злочину
◦ замовник злочину
◦ ініціатор злочину
Кримінальний кодекс України виділяє таких співучасників злочину
◦ організатор злочину
◦ співвиконавець злочину
◦ особа, яка потурала вчиненню злочину
◦ посібник вчинення злочину
◦ спільник у злочині
Злочин визнається таким, що вчинений групою осіб, якщо
◦ у ньому брали участь декілька (два і більше) виконавців без попередньої змови між собою
◦ у ньому брали участь декілька (дві або більше) особи
◦ у ньому брали участь декілька (три і більше) особи
◦ його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися
про спільне його вчинення
Злочин у вчиненні якого брали участь декілька (два і більше) виконавців без попередньої змови між собою,
вважається таким, що скоєний
◦ групою осіб
◦ групою осіб за попередньою змовою
◦ злочинною групою
◦ стійкою групою осіб
◦ організованою групою
Вкажіть усі відповіді, в яких названі види сукупності злочинів
◦ ідеальна сукупність злочинів
◦ реальна сукупність злочинів
◦ загальна сукупність злочинів
◦ спеціальна сукупність злочинів
Вкажіть ознаку рецидиву
◦ особа має судимість за умисний злочин
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◦ особа має судимість за необережний злочин
◦ особа вчинила два або більше тяжких злочинів
◦ особа має судимість за будь-який злочин
Вкажіть, чим для особи, згідно чинного КК України, є необхідна оборона
◦ суб'єктивним правом і обов'язком
◦ обов'язком
◦ моральним обов'язком
◦ суб'єктивним правом
Вкажіть відповідь, в якій найбільш повно і правильно вказано чиї охоронювані законом права та законні інтереси
можуть, згідно чинного КК України, захищатися при необхідній обороні
◦ особи, яка захищається, іншої особи, держави та суспільства
◦ громадян України, осіб без громадянства, громадських об'єднань і політичних партій
◦ української держави та суспільства, громадян України
◦ особи, яка захищається, держави та суспільства
Перевищення меж необхідної оборони за чинним КК України визнається
◦ умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або
обстановці захисту
◦ умисне спричинення тому, хто посягає, шкоди, що явно не відповідає небезпечності посягання і обстановці
захисту та тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, передбачених КК України
◦ умисне спричинення тому, хто посягає, шкоди, що явно відповідає небезпечності посягання і обстановці
захисту та тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, передбачених КК України
◦ умисне заподіяння тому, хто посягає, особливо тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності
посягання або обстановці захисту
Продовжуваний злочин – це
◦ одиничний злочин, який вчиняється декількома тотожними діяннями, об'єднаними єдиним злочинним
наміром, які в цілому утворюють єдиний злочин
◦ одиничний злочин, який розпочатий дією або бездіяльністю суб'єкта і далі продовжується безперервно
протягом певного часу
◦ злочин з одним діянням, одним наслідком і складною формою вини
◦ злочин із декількома альтернативними суспільно небезпечними діяннями
У випадку конкуренції загальної і спеціальної кримінально-правових норм
◦ застосовується спеціальна кримінально-правова норма
◦ застосовується загальна кримінально-правова норма
◦ не застосовується жодна кримінально-правова норма
◦ застосовуються спеціальна та загальна кримінально-правові норми
Відповідно до чинного КК України, ризик не визнається виправданим
◦ якщо він завідомо створював загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи чи інших
надзвичайних подій
◦ якщо він створював загрозу лише для життя та здоров'я інших людей
◦ якщо він створював загрозу для життя інших людей чи загрозу катастрофи, чи інших подій
◦ якщо він завідомо створив загрозу для життя та здоров'я людей
Вкажіть види звільнення особи від кримінальної відповідальності, передбачені чинним КК України
◦ звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності
◦ звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям
◦ звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з вагітністю та пологами
◦ звільнення особи від кримінальної відповідальності за клопотанням потерпілого
◦ звільнення особи від кримінальної відповідальності за поданням прокурора
Вкажіть види звільнення особи від кримінальної відповідальності, передбачені чинним КК України
◦ звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки
◦ звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим
◦ звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки
◦ звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з втратою працездатності винним
◦ звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з укладенням угоди довічного утримання
потерпілого
Вкажіть види звільнення особи від кримінальної відповідальності, передбачені чинним КК України
◦ звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки
◦ звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим
◦ звільнення особи від кримінальної відповідальності за поданням Генерального Прокурора України та
Міністра юстиції України
◦ звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закону України про амністію
Злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до (не більше) 9 років, є
◦ тяжким злочином
◦ особливо тяжким злочином
◦ злочином невеликої тяжкості
◦ злочином середньої тяжкості
Що є родовим об'єктом крадіжки
◦ право власності
◦ майно
◦ вкрадені речі
◦ життя особи
Особа, засуджена за діяння, караність якого законом про кримінальну відповідальність (кримінальним законом)
усунена
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◦ підлягає негайному звільненню від призначеного судом покарання
◦ не підлягає звільненню від призначеного покарання
◦ підлягає звільненню від призначеного покарання умовно
◦ підлягає звільненню від призначеного покарання під домашній арешт
Який об'єкт злочину лежить в основі об'єднання норм Особливої частини КК України в розділи
◦ родовий
◦ видовий
◦ безпосередній
◦ загальний
Що є родовим об'єктом зґвалтування
◦ статева свобода та статева недоторканість
◦ гідність особи
◦ життя особи
◦ особа
Згідно з чинним КК України ступінь тяжкості злочину
◦ визначається видом і розміром передбаченого за нього покарання
◦ залежить від особи, яка його вчинила
◦ залежить від спричинених ним наслідків
◦ залежить від форми вини
Злочин, за який передбачене покарання у виді обмеження волі, є
◦ злочином невеликої тяжкості
◦ злочином середньої тяжкості
◦ тяжким злочином
◦ особливо тяжким злочином
Злочин, за який передбачене покарання у виді виправних робіт, є
◦ злочином невеликої тяжкості
◦ злочином, що не становить великої суспільної небезпеки
◦ злочином, що не становить суспільної небезпеки
◦ малозначним злочином
Що є родовим об'єктом хуліганства
◦ громадський порядок
◦ особа
◦ особа, її права та свободи
◦ здоров'я особи
Диспозиція, яка не лише називає передбачений нею злочин, але й розкриває його ознаки (зміст), іменується
◦ описова
◦ відсильна
◦ проста
◦ бланкетна
Якщо санкція текстуально встановлює лише верхню (максимальну) межу відповідного виду покарання, то його
мінімальний розмір
◦ становить нижня межа, визначена для даного виду покарання у Загальній частині КК України
◦ визначається судом
◦ становить 1 рік
◦ становить 6 місяців
Абзац статті (її частини, пункту) Особливої частини закону про кримінальну відповідальність (кримінального
закону), в якому передбачене (визначене, встановлене) покарання за означений у ній (в її частині, пункті) злочин,
називається
◦ санкція
◦ примітка
◦ гіпотеза
◦ диспозиція
Диспозиція, яка для з'ясування змісту ознак передбаченого нею злочину відсилає до нормативно-правових актів
інших галузей права (до нормативно-правових актів, що не є законами про кримінальну відповідальність
(кримінальними законами), називається
◦ бланкетна
◦ описова
◦ проста
◦ відсильна
Тлумачення закону про кримінальну відповідальність (кримінального закону), здійснюване тим самим органом,
який його прийняв, називається
◦ аутентичне
◦ делеговане (легальне)
◦ доктринальне (наукове)
◦ буденне
В якій відповіді названа ознака злочину
◦ вина
◦ суспільно небезпечне діяння
◦ характер суспільної небезпеки
◦ ступінь суспільної небезпеки
◦ небезпечний стан особи
Діяння (дія або бездіяльність) – це
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493.

494.

495.

496.

497.

498.

499.

500.

501.

502.

◦ обов'язкова ознака будь-якого злочину
◦ не ознака злочину
◦ не обов'язкова ознака злочину
◦ факультативна ознака злочину
Караність – це
◦ факультативна ознака злочину
◦ не ознака злочину
◦ не обов'язкова ознака злочину
◦ в науці існує дуалізм думок стосовно віднесення караності до ознак злочину
Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність) є злочином лише тоді, якщо воно
◦ прямо визнане таким КК України
◦ визнане таким слідчим, прокурором, судом
◦ подібне до будь-якого діяння (дії або бездіяльності), передбаченого КК України як злочин
◦ вчинене особою, яка раніше притягалася до адміністративної відповідальності
Дія або бездіяльність є такою, що лише формально містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого КК України,
але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тільки тоді, коли вона
◦ не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі
◦ не заподіяла і не могла заподіяти жодної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі
◦ не заподіяла і не могла заподіяти жодної шкоди фізичній особі чи істотної шкоди юридичній особі,
суспільству або державі
◦ хоч і заподіяла істотну шкоду фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі, але не повинна була за
даних умов її заподіяти
Чинний КК, як це у ньому зазначено, має своїм завданням
◦ правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та
громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від протиправних посягань, забезпечення
миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам
◦ визначення, які суспільно небезпечні діяння є злочинами, та які покарання застосовуються до осіб, що їх
вчинили;
◦ регулювання суспільних відносин, які виникають у процесі боротьби зі злочинністю;
◦ визначення порядку провадження у кримінальних справах.
В якій відповіді названа ознака злочину
◦ протиправність
◦ наявність адміністративної преюдиції
◦ мотив
◦ неправомірність
Суспільна небезпека - це
◦ обов'язкова ознака будь-якого злочину
◦ не ознака злочину
◦ не обов'язкова ознака злочину
◦ факультативна ознака злочину
Аморальність (дія або бездіяльність) – це
◦ не ознака злочину
◦ не обов'язкова ознака злочину
◦ ознака умисного злочину
◦ обов'язкова ознака будь-якого злочину
Суспільно небезпечний стан особи – це
◦ не ознака злочину
◦ не обов'язкова ознака злочину
◦ факультативна ознака злочину
◦ обов'язкова ознака будь-якого злочину
Особа, яка вчинила дію або бездіяльність, що лише формально містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого
КК України, але через малозначність не становить суспільної небезпеки
◦ не підлягає кримінальній відповідальності
◦ звільняється від кримінальної відповідальності
◦ може бути звільнена від кримінальної відповідальності
◦ може бути звільнена від покарання
Залежно від форми вини, якою вони характеризуються, злочини поділяються на
◦ умисні, необережні, з двома формами вини і такі, що можуть бути вчинені як умисно, так і з необережності
◦ триваючі, продовжувані і одномоментні
◦ прості і складні
◦ з формальним складом і матеріальним складом
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