ТЕСТОВІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОЗНАВСТВО»
У відповіді під яким номером правильно вказано ознаки держави?
а. Рівність усіх членів суспільства, демократія.
б. Самоврядування, можливість встановлювати місцеві податки.
в. Суверенітет, можливість встановлювати норми права.
г. Турбота про благо народу, справедлива судова система.
У відповіді під яким номером правильно вказано ознаки держави?
а. Це організація політичної влади, яка має апарат управління і примусу.
б. Наявність території, наявність збройних сил.
в. Суверенітет, демократичність.
г. Самоврядування, децентралізація.
У відповіді під яким номером правильно вказано ознаки держави?
а. Авторитаризм управління, економічна самостійність.
б. Територія визначена державним кордоном, суверенітет, право встановлювати податки.
в. Вища посадова особа – Президент, стягнення обов’язкових платежів.
г. Постійність, верховенство права, законність.
Назвіть елементи форми держави:
а. Державне правління, державний устрій, державний режим.
б. Державне управління, державний устрій, державний режим.
в. Республіка, монархія, імперія.
г. Демократія, тиранія, олігархія.
Система способів та засобів організації і здійснення державної влади – це:
а. Форма правління.
б. Форма режиму.
в. Форма держави.
г. Владний примус.
Державний устрій, за якого складові частини держави не мають ознак державності, суверенітету – це:
а. Демократична держава.
б. Сегментарна держава.
в. Цілісна держава.
г. Унітарна держава.
Вкажіть елементи механізму держави:
а. Органи держави, державні установи та підприємства.
б. Державний примус, судова система.
в. Соціальні норми, закони, підзаконні акти.
г. Державна політика, правові норми.
У відповіді під яким номером правильно зазначено формальні ознаки правової держави?
а. Закріплення основних прав людини в Конституції та законах України.
б. Престижність судової влади, розподіл влад на законодавчу, виконавчу і судову.
в. Наявність високої правової культури населення, наявність судової системи.
г. Верховенство права і закону, взаємна відповідальність держави і особи.
У відповіді під яким номером правильно зазначено формальні ознаки правової держави?
а. Наявність конституційного суду, повага до права.
б. Загальнодозвільні засади регулювання поведінки людей та їх об’єднань.
в. Закріплення та забезпечення прав і свобод людини, загальна юридична грамотність.
г. Юридична захищеність особи, дотримання законів усіма суб’єктами суспільства.
У відповіді під яким номером правильно зазначено формальні ознаки правової держави?
а. Законність, суверенітет, наявність апарату управління та примусу.
б. Моральність права, наявність духовних лідерів.
в. Єдиним джерелом влади визнається народ, юридична захищеність особи.
г. Виборність органів державної влади, парламентаризм.
1

У відповіді під яким номером правильно зазначено змістовні ознаки правової держави?
а. Взаємна відповідальність особи і держави, верховенство права і закону.
б. Престижність судової влади, розподіл влад на законодавчу, виконавчу і судову.
в. Виборність органів державної влади, парламентаризм.
г. Дотримання законів усіма суб’єктами суспільства, диспозитивність.
У відповіді під яким номером правильно зазначено змістовні ознаки правової держави?
а. Єдиним джерелом влади визнається народ, верховенство права і закону.
б. Високий рівень правової культури населення, закріплення та забезпечення прав і свобод
людини.
в. Самоврядність та парламентаризм.
г. Режим законності, справедливості та доцільності.
У відповіді під яким номером правильно зазначено змістовні ознаки правової держави?
а. Єдиним джерелом влади визнається народ, верховенство права і закону.
б. Юридична захищеність особи, дотримання законів усіма суб’єктами суспільства.
в. Загальнодозвільні засади регулювання поведінки людей та їх об’єднань, верховенство права і
закону.
г. Закріплення основних прав людини в Конституції та законах України.
У відповіді під яким номером правильно вказано ознаки громадянського суспільства?
а. Застосування громадянських засобів примусу.
б. Наявність демократичних інститутів, захищеність усіх форм власності.
в. Громадянський контроль, верховенство права і закону.
г. Наявність громадянства, справедливість.
У відповіді під яким номером правильно вказано ознаки громадянського суспільства?
а. Добровільність, жертовність, справедливість.
б. Основна цінність – громадський порядок, перевага комунальної форми власності.
в. Основна цінність – людина, ефективна система соц.захисту.
г. Законність, демократичність.
У відповіді під яким номером правильно вказано ознаки громадянського суспільства?
а. Парламентаризм, повага до суду.
б. Створення умов для діяльності громадських організацій, гарантування прав людини.
в. Виборність органів державної влади, парламентаризм, самоврядування.
г. Юридично рівні можливості існування та розвитку особи, ефективна система соц.захисту.
Органом державної виконавчої влади в Україні є:
а. Міністерство освіти України.
б. Виконавчий комітет сільської ради.
в. Префектура.
г. Пленум Верховного Суду України.
Вищим центральним органом державної виконавчої влади в Україні є:
а. Міністерство оборони України.
б. Президент України.
в. Львівська обласна адміністрація.
г. Кабінет міністрів України.
Органом державної виконавчої влади зі спеціальним статусом в Україні є:
а. Кабінет міністрів України.
б. Міністерство оборони України.
в. Служба безпеки України.
г. Генеральна прокуратура України.
Органом державної виконавчої влади в Україні є:
а. Президент України.
б. Виконавчий комітет Львівської міської ради.
в. Львівська обласна адміністрація.
г. Президія Верховної Ради України.
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За формою державного правління Україна є:
а. Унітарною державою з автономним утворенням.
б. Демократичною державою.
в. Парламентсько-президентською республікою.
г. Президентсько-парламентською республікою.
Система державних органів, установ і підприємств, які здійснюють завдання і функції держави - це:
а. Організація держави.
б. Механізм держави.
в. Апарат держави.
г. Структура держави.
Яку форму правління характеризує така ознака – президент одночасно є главою держави і очолює
виконавчу владу?
а. Монархічна республіка.
б. Президентсько-парламентська республіка.
в. Президентська республіка.
г. Республіканська монархія.
Спосіб формування та функціонування вищих органів державної влади?
а. Форма держави.
б. Державний режим.
в. Державне правління.
г. Механізм держави.
Вкажіть ознаку держави:
а. Виражає інтереси усього населення.
б. Очолюється президентом.
в. Має специфічний апарат управління та примусу.
г. Має конституцію.
Система всіх органів держави, які виконують її завдання і функції – це:
а. Механізм держави.
б. Система державної влади.
в. Апарат держави.
г. Державна влада.
Органом державної влади є:
а. Львівська міська рада.
б. Верховний Суд України.
в. Комітети Верховної Ради України.
г. Прем’єр-міністр України.
Законодавчу владу в Україні здійснює:
а. Президент України.
б. Кабінет Міністрів України.
в. Верховна Рада України.
г. Міністерство юстиції України.
Основні напрями діяльності держави це, а. Завдання держави.
б. Функції держави.
в. Державні стандарти.
г. Норми права.
До зовнішніх функцій держави належать, а. Оборонна та міжнародне співробітництво.
б. Регулятивна та охоронна.
в. Постійна та тимчасова.
г. Політична та культурна.
До внутрішніх функцій держави належать, а. Оборонна та міжнародне співробітництво.
б. Регулятивна та охоронна.
в. Постійна та тимчасова.
г. Політична та культурна.
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Назвіть функції держави за часом дії, а. Оборонна та міжнародне співробітництво.
б. Регулятивна та охоронна.
в. Постійна та тимчасова.
г. Політична та культурна.
Назвіть функції держави за способом дії, а. Оборонна та міжнародне співробітництво.
б. Регулятивна та охоронна.
в. Постійна та тимчасова.
г. Політична та культурна.
Спосіб поділу держави на частини, що відображає характер розподілу влади між нею та цими частинами,
центральними та місцевими органами це, а. Державний режим.
б. Державне правління.
в. Державний устрій.
г. Форма держави.
Методи здійснення державної влади це, а. Державний режим.
б. Методологія державного правління.
в. Державний устрій.
г. Формальні державні методи.
Організація політичної влади у громадянському суспільстві, яка правовими засобами забезпечує рівні
можливості для існування та розвитку особи, це
а. Громадська організація.
б. Держава.
в. Правова держава.
г. Організоване рівноправ’я.
Організація політичної влади у суспільстві, яка забезпечує його цілісність, функціонування та розвиток
це, а. Громадська організація.
б. Держава.
в. Правова держава.
г. Політична партія.
Які з вказаних державних організацій наділені владними повноваженнями?
а. Громадські організації.
б. Державні підприємства.
в. Державні установи.
г. Органи держави.
Вкажіть види юридичного права.
а. Позитивне і негативне право.
б. Нормативне і ненормативне права.
в. Об’єктивне і суб’єктивне право.
г. Приватне і публічне право.
Закріплена у нормах права і забезпечена державою можливість поведінки суб’єкта спрямована на
задоволення власних інтересів це:
а. Правова можливість.
б. Суб’єктивне юридичне права.
в. Об’єктивне юридичне право.
г. Правомірна поведінка.
Система правових норм, встановлених чи санкціонованих та забезпечених державою, з метою
регулювання, охорони та захисту суспільних відносин це:
а. Суб’єктивне юридичне права.
б. Система права.
в. Об’єктивне юридичне право.
г. Галузь права.
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Правосуб’єктність, це наявність у суб’єкта таких властивостей як:
а. Правоздатність, дієздатність та деліктоздатність.
б. Розум, системність мислення, творчі здібності.
в. Слух, зір, нюх, здатність розмовляти.
г. Інтуїція та аналітичний склад розуму.
Спосіб зовнішнього вираження правових норм це:
а. Зовнішня вигляд кодексу.
б. Закон.
в. Джерело права.
г. Нормативно-правовий припис.
Письмовий юридичний акт правотворчого суб’єкта, що містить норму чи принцип права:
а. Юридичний документ.
б. Закон.
в. Нормативно-правовий акт.
г. Наказ.
Умови та обставини дії норми права визначає:
а. Принцип права.
б. Положення закону.
в. Версія.
г. Гіпотеза.
Права та обов’язки суб’єктів, що виникають за наявності умов передбачених у гіпотезі визначає:
а. Диспозиція.
б. Норма права.
в. Статут.
г. Регламент.
Заходи примусу, що застосовуються при порушенні диспозиції визначає:
а. Кримінальний кодекс.
б. Санкція.
в. Дисциплінарний статут.
г. Гіпотеза.
Склад правовідносин становлять:
а. Структурні елементи.
б. Суб’єкти, об’єкти, юридичний зміст.
в. Правова культура, правомірна поведінка.
г. Мотив, мета, емоції.
Вкажіть вид деформації правової свідомості:
а. Правопорушення.
б. Правовий ідеалізм.
в. Протиправний вчинок.
г. Недоумство.
За глибиною відображення правової реальності правосвідомість буває:
а. Буденною, професійною.
б. Поверхневою, глибинною.
в. Реальною або матеріальною.
г. Формальною і неформальною.
Вкажіть суб’єктивні елементи правопорушення:
а. Суб’єкт, суб’єктивна сторона.
б. Об’єкт, об’єктивна сторона.
в. Протиправна поведінка, деліктоздатність.
г. Суб’єкти, об’єкти, юридичний зміст.
Вкажіть об’єктивні елементи правопорушення:
а. Суб’єкт, суб’єктивна сторона.
б. Об’єкт, об’єктивна сторона.
в. Протиправна поведінка, деліктоздатність.
г. Суб’єкти, об’єкти, юридичний зміст.
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Вкажіть види джерел права, які застосовуються в Україні:
а. Прецедент.
б. Звичай.
в. Норма права.
г. Нормативно-правовий акт.
Вкажіть види нормативно-правових актів:
а. Указ Президента України, Постанова Верховної Ради України.
б. Рішення Конституційного Суду України.
в. Колективний договір.
г. Наказ директора державного підприємства.
За територією дії норми права поділяються на:
а. Територіальні, транскордонні.
б. Загальнодержавні, локальні.
в. Просторові, непросторові.
г. Спеціальні, загальні.
Можливість суб’єкта своїми діями набувати та здійснювати права та обов’язки це а. Правоздатність.
б. Суб’єктивне право.
в. Елемент правосуб’єктності.
г. Дієздатність.
Юридичний зміст правовідносин включає в себе
а. Норми права і принципи права.
б. Суб’єктивні права та юридичні обов’язки.
в. Суспільно-небезпечні наслідки і кримінальну відповідальність.
г. Цивільні зобов’язання.
Зневажливе, негативне ставлення до права або заперечення його цінності взагалі це а. Правовий конформізм.
б. Правовий нігілізм.
в. Протиправна поведінка.
г. Негативна правосвідомість.
Вкажіть функ ції юридичної відповідальності:
а. Каральна та дисциплінарна.
б. Правоохоронна та виховна.
в. Приниження та каяття.
г. Функціональна та диспропорційна.
Елементами норма права є:
а. Стаття, пункт, частина.
б. Припис, правило, формула.
в. Гіпотеза, диспозиція, санкція.
г. Диспозиція, опозиція, контрактація.
До структури системи права входять:
а. Нормативно-правовий акт, нормативно-правовий договір, правовий звичай.
б. Норма права, інститут права, галузь права.
в. Системні елементи та зв’язки між ними.
г. Галузь права, інститут, університет.
Загальнообов’язкове правило поведінки встановлене (санкціоноване) та забезпечене державою, це:
а. Вимога закону.
б. Державний припис.
в. Норма права.
г. Рішення суду.
Здатність суб’єкта нести юридичну відповідальність за вчинення протиправних дій, це а. Санкція.
б. Покарання.
в. Деліктоздатність.
г. Підсудність.
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Засобами виховання правової культури є:
а. Правове навчання і самовиховання.
б. Правовий примус.
в. Правовий інститут.
г. Правова свідомість
У якій відповіді правильно вказано види юридичної відповідальності?
а. Кримінальна, судова, позасудова
б. Матеріальна, моральна, трудова
в. Трудова, конституційна, цивільна.
г. Конституційна, цивільна, матеріальна.
Нормативно-правовий акт компетентного органу, виданий на підставі закону, відповідно до закону і для
його виконання це:
а. Закон.
б. Підзаконний нормативно-правовий акт.
в. Правовий прецедент.
г. Міжнародний договір.
Абсолютизація права та юридичної практики це:
а. Висока правова культура.
б. Вимога закону.
в. Правовий принцип.
г. Правовий ідеалізм.
Народним депутатом може бути обрано громадянина України, який:
а. Є патріотом, на день виборів досяг 21 року, проживає в Україні протягом останніх 10 років.
б. Має право голосу, на день виборів досяг 21 р., проживає в Україні протягом останніх 5 р.
в. На день виборів досяг 21 року, проживає в Україні протягом останніх 5 р., розмовляє
державною мовою.
г. Має право голосу, на день виборів досяг 35 років, проживає в Україні протягом останніх 5 років.
У разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності з
іншими видами діяльності:
а. Його повноваження припиняються на підставі закону за рішенням суду.
б. Його відправляють у відставку за рішенням Верховної Ради.
в. Його звільняють з посади з відповідним записом у трудову книжку.
г. Він зобов’язаний припинити такі види діяльності.
Чергові вибори президента відбуваються:
а. В останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Президента України.
б. В останню неділю березня п’ятого року повноважень Президента України.
в. В останню неділю січня п’ятого року повноважень Президента України.
г. В останню неділю червня п’ятого року повноважень Президента України.
Верховна Рада є повноважною за умови:
а. Додержання вимог чинного законодавства.
б. Обрання не менш як двох третин від її конституційного складу.
в. Співпраці з Президентом та іншими органами державної влади України.
г. Наявності у депутатів депутатського мандату.
Народні депутати не несуть юридичної відповідальності за:
а. Результати голосування та висловлювання в парламенті.
б. Лише за висловлювання в парламенті.
в. Наклеп на громадянина.
г. Образу державного службовця.
Позачергові вибори до парламенту призначаються:
а. Головою Верховної Ради.
б. Коаліцією депутатських фракцій.
в. Президентом України.
г. Прем’єр-міністром України.
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Президент України видає:
а. Газету.
б. Закони.
в. Укази і розпорядження.
г. Накази і розпорядження.
Відставка Президента набуває чинності з моменту:
а. Її підписання.
б. Проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради.
в. Опублікування відомостей про неї в офіційному друкованому органі.
г. Її реєстрації в міністерстві юстиції.
Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію
а. Законами України.
б. Постановами Кабінету Міністрів України.
в. Наказами голови РНБО.
г. Указами Президента України.
У разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання його обов’язків
покладається на:
а. Голову Верховної Ради України.
б. Віце-президента України.
в. Прем’єр-міністра України.
г. Голову Конституційного суду України.
Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням повноважень:
а. Президента України.
б. Верховної Ради України.
в. Прем’єр-міністра України.
г. Голови РНБО.
Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж:
а. на 30 день після офіційного оголошення результатів виборів.
б. на 20 день після офіційного оголошення результатів виборів.
в. на 10 день після офіційного оголошення результатів виборів.
г. на 40 день після офіційного оголошення результатів виборів.
Засідання Верховної Ради України проводяться:
а. Відкрито.
б. Усно.
в. Таємно.
г. Письмово.
Верховна Рада України приймає:
а. Закони та ухвали.
б. Закони та розпорядження
в. Закони та постанови.
г. Закони та рішення.
Усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту) належить до
повноважень:
а. Конституційного суду України.
б. Прем’єр-міністра України.
в. Верховної Ради України.
г. Верховного Суду України.
Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес,
утворює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала _____________ від конституційного складу
Верховної Ради України.:
а. Половина.
б. Не менш як одна третина.
в. Більшість.
г. Дві третіх.

8

Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо
протягом _____ днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад
Кабінету Міністрів України
а. 60.
б. 30.
в. 50.
г. 40.
Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені Президентом України:
а. Якщо не має висновку Верховного та Конституційного судів України.
б. В останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України або Президента України.
в. Без внесення відповідних змін у Конституцію України.
г. Якщо цього не підтримує коаліція депутатських фракцій.
Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить:
а. Президентові України, народним депутатам України, Прем’єр-міністру України.
б. Президентові України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України, Нац.банку
України.
в. Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.
г. Народним депутатам України.
Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина
здійснює.:
а. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
б. Народні депутати України.
в. Депутатські фракції.
г. Коаліція депутатських фракцій.
Президентом України може бути обраний громадянин України, який має право голосу, володіє
державною мовою, а також:
а. досяг 35 років, проживає в Україні протягом 15 останніх перед днем виборів років.
б. досяг 35 років, проживає в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років.
в. досяг 40 років, проживає в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років.
г. досяг 35 років, проживає в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років та має вищу
освіту.
Проект закону про Державний бюджет України розробляє:
а. Прем’єр-міністр України.
б. Кабінет Міністрів України.
в. Президент України.
г. Верховна Рада України.
Утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші центральні органи
виконавчої влади:
а. Прем’єр-міністр України.
б. Кабінет Міністрів України.
в. Президент України.
г. Верховна Рада України.
Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає:
а. Урядові газети та журнали.
б. Закони та постанови.
в. Постанови і розпорядження.
г. Укази і розпорядження.
Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади.:
а. Кабінетом Міністрів України.
б. Президентом України.
в. Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
г. Прем’єр-міністром України.
Не може бути обраний до Верховної Ради громадянин України, який:
а. Має судимість за вчинення умисного злочину.
б. Має судимість за вчинення будь-якого злочину.
в. На день виборів не досяг 25 років.
г. Не володіє державною мовою.
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Верховна Рада приймає:
а. Закони.
б. Рішення.
в. Розпорядження.
г. Ухвали.
Виключно законами України встановлюється:
а. Державний бюджет України, одиниці ваги, міри і часу.
б. Рішення про імпічмент Президента.
в. Рішення про визнання іноземних держав.
г. Статус депутата місцевої ради.
Які законопроекти розглядаються Верховною Радою позачергово?
а. Щодо внесення змін до державного бюджету.
б. Щодо запровадження надзвичайного стану.
в. Визначені Президентом як невідкладні.
г. Визначені Головою Верховної Ради як термінові.
Протягом якого часу після отримання закону Президент повинен його підписати?
а. 5 днів.
б. 10 днів.
в. 15 днів.
г. 20 днів.
Повноваження Президента припиняються достроково у разі:
а. Звільнення з посади, втечі.
б. Відставки.
в. Народного гніву.
г. Відкликання з поста за невиконання передвиборчих обіцянок.
Порядок проведення виборів Президента встановлюється:
а. Конституцією.
б. Законом.
в. Рішенням Верховної Ради.
г. За згодою політичних партій, що утворюють коаліцію в парламенті.
Протягом якого строку складає присягу Президент, обраний на позачергових виборах?
а. П’ять днів після офіційного оголошення результатів виборів.
б. Три дні після виступу на урочистому засіданні Верховної Ради.
в. Через десять днів після остаточного підрахунку голосів.
г. Тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів.
Народним депутатам України гарантується, а. Висока зарплата.
б. Депутатська недоторканність.
в. Захист від політичних переслідувань.
г. Персональний автомобіль.
Стаття Конституції, згідно з якою народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за
результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності
за образу чи наклеп, характеризує:
а. Депутатську недоторканість.
б. Депутатський імунітет.
в. Депутатський індемнітет.
г. Депутатську безвідповідальність.
Стаття Конституції, згідно з якою народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради
України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані, характеризує:
а. Депутатську недоторканість.
б. Депутатський імунітет.
в. Депутатський індемнітет.
г. Депутатську безвідповідальність.
Назвіть види депутатської недоторканості:
а. Депутатський імунітет та індемнітет.
б. Проста і кваліфікована депутатська недоторканість.
в. Депутатська незалежність та депутатська безвідповідальність.
г. Судова, адміністративна та матеріальна депутатська недоторканість.
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До складу коаліції депутатських фракцій входить:
а. Президент та Прем’єр-міністр.
б. більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
в. більшість народних депутатів України від фактичного складу Верховної Ради України.
г. Президент, Прем’єр-міністр, голови Верховного та Конституційного судів України.
Рішення про відповідальності Кабінету Міністрів України та прийняття щодо нього резолюції недовіри
може бути здійснено за пропозицією, а. Голови Верховного або Конституційного судів України.
б. Президента України.
в. Не менш як третини народних депутатів від конституційного складу.
г. Президента України або не менш як третини народних депутатів від конституційного складу.
Скільки голосів народних депутатів потрібно для утворення тимчасової слідчої комісії?
а. 150
б. 300
в. 450
г. 226
Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:
а. Протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських
фракцій.
б. Протягом тридцяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано
персональний склад Кабінету Міністрів України.
в. Протягом шістдесяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
г. До парламенту обрано менше ніж 300 народних депутатів.
Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:
а. Протягом шістдесяти днів у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських
фракцій.
Б. Протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано
персональний склад Кабінету Міністрів України.
в. Протягом двадцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
г. До парламенту обрано менше ніж 300 народних депутатів.
Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:
а. Протягом шістдесяти днів у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських
фракцій.
б. Протягом тридцяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано
персональний склад Кабінету Міністрів України.
в. Протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
г. До парламенту обрано менше ніж 300 народних депутатів.
Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого
права шляхом таємного голосування строком на:
а. П'ять років.
б. Шість років.
в. Чотири роки.
г. Безстроково.
Президент України є гарантом:
а. Конституції України.
б. Державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України,
прав і свобод людини і громадянина.
в. Незалежності України, народного суверенітету, Конституції України.
г. Прав і свобод людини і громадянина.
Президент України користується правом недоторканності:
а. Безстроково.
б. На час виконання повноважень.
в. Протягом першого року виконання повноважень.
г. Протягом перших двох років виконання повноважень.
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Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним, а. Довічно.
б. На час виконання повноважень.
в. Протягом першого року виконання повноважень.
г. Протягом перших двох років виконання повноважень.
Президент України забезпечує, а. Права корінних народів і національних меншин.
б. Основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення.
в. Державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави.
г. Засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної справи.
Кабінет Міністрів України є:
а. Незалежним та керується верховенством права.
б. Вищим органом у системі органів виконавчої влади.
в. Главою держави і виступає від її імені.
г. Єдиним органом законодавчої влади в Україні.
Президент України є:
а. Незалежним та керується верховенством права.
б. Вищим органом у системі органів виконавчої влади.
в. Главою держави і виступає від її імені.
г. Єдиним органом законодавчої влади в Україні.
Верховна Рада України є:
а. Незалежною та керується верховенством права.
б. Вищим органом у системі органів виконавчої влади.
в. Главою держави і виступає від її імені.
г. Єдиним органом законодавчої влади в Україні.
Суддя, здійснюючи правосуддя, є:
а. Незалежним та керується верховенством права.
б. Вищим органом у системі органів виконавчої влади.
в. Главою держави і виступає від її імені.
г. Єдиним органом законодавчої влади в Україні.
Прем’єр-міністр України призначається, а. Верховною Радою України за поданням Президента України.
б. Верховною Радою України.
в. Президентом України.
г. Віце-президентом України.
Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України вносить Президент України, а. Особисто.
б. За пропозицією коаліції депутатських фракцій.
в. На підставі Указу.
г. За рішенням суду.
Який державний орган розробляє проект закону про Державний бюджет України?
а. Міністерство фінансів України.
б. Міністерство економіки та бюджету України.
в. Президент України.
г. Кабінет Міністрів України.
Який орган наділений повноваженнями щодо утворення, реорганізації та ліквідації міністерств?
а. Президент України.
б. Кабінет Міністрів України.
в. Прем’єр-міністр України.
г. Верховна Рада України.
Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють, а. Місцеві державні адміністрації.
б. Голови обласних, районних та міських рад.
в. Префекти.
г. Державні виконавці.
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Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади, а. Президентом України.
б. Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
в. Прем’єр-міністром України за згодою Президента України.
г. Верховною Радою України.
Правосуддя в Україні здійснюють:
а. Виключно суди.
б. Президент України.
в. Верховна Рада України.
г. Присяжні.
Юрисдикція судів поширюється, а. Пропорційно до території судових округів.
б. На всі правовідносини, що виникають в державі.
в. Лише на осіб, що вчинили злочин.
г. На будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення.
Верховний Суд є:
а. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції.
б. Найвищим судом у системі судоустрою України.
в. Вищим центральним органом судової влади.
г. Судом верховної касаційної інстанції.
Правосуддя здійснюють, а. Судді.
б. Судді, а у визначених законом випадках – судді за участю присяжних.
в. Професійні судді, народні засідателі, присяжні.
г. Професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі, присяжні.
Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України
а. За згодою Верховної Ради України безстроково.
б. За поданням Вищої ради юстиції на п’ять років.
в. За поданням Вищої ради правосуддя безстроково.
г. На підставі конкурсу безстроково.
Суд ухвалює рішення, а. Іменем України.
б. Самостійно.
в. Об’єктивно.
г. На підставі закону.
Строк повноважень Генерального прокурора
а. У Конституції невизначено.
б. Становить шість років.
в. Дорівнює строку повноважень Президента України.
г. Необмежений.
Представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення здійснює, а. Адвокат.
б. Юрист.
в. Адвокат або уповноважений представник.
г. Довірена особа або адвокат.
За неповагу до суду чи судді винні особи притягаються до ________ відповідальності.
а. Кримінальної.
б. Цивільної.
в. Дисциплінарної
г. Юридичної.
З якого віку громадянин України може бути призначений на посаду судді?
а. З двадцяти п’яти років.
б. З тридцяти років.
в. З тридцяти п’яти років.
г. З сорока років.
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Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради становить, а. Чотири роки.
б. П’ять років.
в. Шість років.
г. Сім років.
Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить, а. Чотири роки.
б. П’ять років.
в. Шість років.
г. Сім років.
Голова районної та голова обласної ради обираються, а. Відповідною радою.
б. Територіальною громадою.
в. Народом України.
г. Міською радою.
З якого віку громадянин України може бути суддею Конституційного Суду України?
а. З двадцяти п’яти років.
б. З тридцяти років.
в. З тридцяти п’яти років.
г. З сорока років.
Скільки суддів входить до складу Конституційного Суду України?
а. 14
б. 16
в. 18
г. 25
Суддю Конституційного Суду України не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом
без згоди, а. Конституційного Суду України.
б. Верховного Суду України.
в. Верховної Ради України.
г. Вищої ради правосуддя.
Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються у разі досягнення ним ________
років.
а. 60
б. 65
в. 70
г. 75
Повноваження судді припиняються у разі досягнення ним ________ років.
а. 60
б. 65
в. 70
г. 75
Суддю Конституційного Суду України не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом
без згоди, а. Конституційного Суду України.
б. Верховного Суду України.
в. Верховної Ради України.
г. Вищої ради правосуддя.
Суддя Конституційного Суду України призначається, а. На п’ять років з можливістю повторного обрання..
б. На дев’ять років без права бути призначеним повторно.
в. На дев’ять років.
г. Безстроково.
Конституційна скарга може бути подана особою в разі, а. Якщо всі інші національні засоби юридичного захисту вичерпано.
б. Якщо порушено її конституційні права.
в. Якщо так вимагає Європейський суд з прав людини.
г. Якщо Конституційний Суд України погоджується її розглянути.
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Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за, а. ухвалене ним судове рішення.
б. вчинення злочину.
в. вчинення дисциплінарного проступку.
г. образу громадянина України.
Які з вказаних форм права власності визначені в Конституції України?
а. Приватна, державна, комунальна.
б. Приватна, державна, колективна.
в. Цивільна, публічна, колективна.
г. Публічна, всенародна, приватна.
Фізична особа це, а. Спортивна організація.
б. Людина.
в. Людини або тварина.
г. Викладач з фізики.
Цивільні права можуть бути, а. Майнові, речові, та немайнові.
б. Прості і складні.
в. Особисті немайнові та майнові.
г. Природні, позитивні і негативні.
З якого віку наступає часткова цивільна дієздатність?
а. З народження.
б. З 14-ти років.
в. З 16-ти років.
г. З 18-ти років.
З якого віку наступає неповна цивільна дієздатність?
а. З народження.
б. З 14-ти років.
в. З 16-ти років.
г. З 18-ти років.
З якого віку наступає повна цивільна дієздатність?
а. З народження.
б. З 14-ти років.
в. З 16-ти років.
г. З 18-ти років.
З якого віку особа може самостійно здійснювати майнові права на результати інтелектуальної творчої
діяльності?
а. З народження.
б. З 14-ти років.
в. З 16-ти років.
г. З 18-ти років.
З якого віку особа може самостійно здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної
творчої діяльності?
а. З народження.
б. З 14-ти років.
в. З 16-ти років.
г. З 18-ти років.
З якого віку особа може самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами?
а. З народження.
б. З 14-ти років.
в. З 16-ти років.
г. З 18-ти років.
З якого віку фізична особа може бути учасником (засновником) юридичних осіб?
а. З народження.
б. З 14-ти років.
в. З 16-ти років.
г. З 18-ти років.
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Організація створена і зареєстрована у встановленому законом порядку це, а. Фізична особа.
б. Юридична особа.
в. Орган державної влади.
г. Громадська організація.
Залежно від порядку створення юридичні особи поділяються на юридичних осіб:
а. Впорядкованих та невпорядкованих.
б. Простих і складних.
в. Державних і недержавних.
г. Приватного права і публічного права.
Юридична особа вважається створеною, а. З дня її народження.
б. З дня її державної реєстрації.
в. З дня затвердження її установчих документів.
г. З дня рішення керівного органу.
Які з вказаних прав не можуть належати юридичній особі?
а. Право власності.
б. Право на захист честі та гідності.
в. Право на захист ділової репутації.
г. Авторське право.
Право особи на річ, яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, не залежно від волі інших
осіб, це а. Право володіння.
б. Право користування.
в. Право розпорядження.
г. Право власності.
Право (можливість) фактичного утримання речі, це а. Право володіння.
б. Право користування.
в. Право розпорядження.
г. Право власності.
Право (можливість) вилучати з речі корисні властивості, це а. Право володіння.
б. Право користування.
в. Право розпорядження.
г. Право власності.
Право (можливість) вирішувати фактичну та юридичну долю речі, це а. Право володіння.
б. Право користування.
в. Право розпорядження.
г. Право власності.
Зміст права власності складають, а. Право володіння, користування і розпорядження річчю.
б. Особисті немайнові та майнові права.
в. Право володіння і користування річчю.
г. Речі, цінні папери та інші об’єкти цивільних прав.
Зміст права інтелектуальної власності становлять, а. Право володіння, користування і розпорядження результатом інтелектуальної діяльності.
б. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності.
в. Право володіння і користування книгами, брошурами, статтями.
г. Речі, цінні папери та інші об’єкти цивільних прав.
Право державної власності, це право власності, а. Держави.
б. Територіальної громади.
в. Фізичних та юридичних осіб.
г. Народу України.
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Право комунальної власності, це право власності, а. Держави.
б. Територіальної громади.
в. Фізичних та юридичних осіб.
г. Народу України.
Право приватної власності, це право власності, а. Держави.
б. Територіальної громади.
в. Фізичних та юридичних осіб.
г. Народу України.
Над особою визнаною судом недієздатною встановлюється, а. Опіка.
б. Піклування.
в. Нагляд.
г. Намет.
Над особою обмеженою судом у дієздатності встановлюється, а. Опіка.
б. Піклування.
в. Нагляд.
г. Контроль.
До першої черги спадкоємців за законом належать:
а. Діти спадкодавця, той з подружжя, який його пережив, та батьки.
б. Рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід.
в. Рідні дядько та тітка спадкодавця
г. Особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття
спадщини.
До другої черги спадкоємців за законом належать:
а. Діти спадкодавця, той з подружжя, який його пережив, та батьки.
б. Рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід.
в. Рідні дядько та тітка спадкодавця
г. Особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття
спадщини.
До третьої черги спадкоємців за законом належать:
а. Діти спадкодавця, той з подружжя, який його пережив, та батьки.
б. Рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід.
в. Рідні дядько та тітка спадкодавця.
г. Особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття
спадщини.
До четвертої черги спадкоємців за законом належать:
а. Особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття
спадщини.
б. Рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід.
в. Рідні дядько та тітка спадкодавця.
г. Інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення та утриманці.
До п’ятої черги спадкоємців за законом належать:
а. Особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття
спадщини.
б. Рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід.
в. Рідні дядько та тітка спадкодавця.
г. Інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення та утриманці.
Право на обов’язкову частку у спадщині мають, а. Малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова
(вдівець) та непрацездатні батьки.
б. Рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід.
в. Діти спадкодавця, той з подружжя, який його пережив, та батьки.
г. Утриманці спадкодавця.
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Особи, які мають право на обов’язкову частку у спадщині спадкують, незалежно від змісту заповіту,
________ частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом
а. Одну четверту.
б. Третину
в. Половину.
г. Дві третіх.
Дія особи спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, це а. Угода.
б. Правочин.
в. Договір.
г. Довіреність.
Сторонами у зобов’язанні є:
а. Боржник і кредитор.
б. Покупець і продавець.
в. Правопорушник і потерпілий.
г. Винний і зобов’язаний.
В усній формі може бути вчинено правочин, а. Між фізичними особами.
б. Між юридичними і фізичними особами.
в. Між юридичними особами.
г. Між організаціями.
Домовленість двох або більше сторін спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав
та обов’язків, це а. Угода.
б. Правочин.
в. Договір.
г. Умова.
Кримінальний кодекс складається з, а. Загальної частини, Особливої частини, Прикінцевих та перехідних положень, Переліку майна,
що не підлягає конфіскації за судовим вироком.
б. Загальної частини, Особливої частини, Прикінцевих та перехідних положень.
в. Вступу, Загальної частини, Особливої частини, Прикінцевих та перехідних положень.
г. Преамбули, Загальної частини, Особливої частини, Прикінцевих та перехідних положень.
Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння,
передбаченого Кримінальним кодексом, але через ___________ не становить суспільної небезпеки
а. Вини.
б. Складу злочину.
в. Малозначність.
г. Добровільну відмову.
Сукупність суб’єктивних та об’єктивних ознак, які характеризують діяння як злочину певного виду, це а. Елементи злочину.
б. Склад злочину.
в. Ознаки злочину.
г. Характеристики злочину.
Соціальні цінності, які можуть постраждати внаслідок відповідного діяння, це а. Об’єкт злочину.
б. Суб’єкт злочину.
в. Суб’єктивна сторона злочину.
г. Об’єктивна сторона злочину.
Фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до КК може наставати кримінальна
відповідальність, це а. Об’єкт злочину.
б. Суб’єкт злочину.
в. Суб’єктивна сторона злочину.
г. Об’єктивна сторона злочину.
Діяння, його суспільно небезпечний наслідок та причинний зв’язок між діянням та наслідком,
становлять, а. Об’єкт злочину.
б. Суб’єкт злочину.
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в. Суб’єктивну сторону злочину.
г. Об’єктивну сторону злочину.
Процес мислення, бажання і волі людини, в якому відображуються її об’єктивна поведінка та інші
зовнішні обставини, пов’язані з вчиненням злочину
а. Об’єкт злочину.
б. Суб’єкт злочину.
в. Суб’єктивна сторона злочину.
г. Об’єктивна сторона злочину.
Психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої КК, та її наслідків, виражене
у формі умислу або необережності
а. Суб’єктивна сторона злочину.
б. Вина.
в. Турбота.
г. Психічна хвороба.
З якого віку наступає кримінальна відповідальність?
а. З 14 років.
б. З 16, а в окремих випадках – з 14 років.
в. З 18 років.
г. Незалежно від віку.
Стадіями вчинення злочинів є:
а. 1) підготовка до злочину; 2) замах на злочин; 3) стадія закінченого злочину.
б. 1) готування до злочину; 2) замах на злочин; 3) стадія закінченого злочину.
в. 1) виникнення злочинного наміру; 2) готування до злочину; 3) замах на злочин; 4) закінчений
злочин.
г. 1) виникнення злочинного наміру; 2) підготовка до злочину; 3) замах на злочин; 4) закінчений
злочин.
Підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення
злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину, це а. Готування до злочину.
б. Підготовка до злочину.
в. Замах на злочин.
г. Незакінчений замах на злочин.
Якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не
було закінчено з причин, які не залежали від її волі, то її діяння вважається, а. Закінченим злочином.
б. Закінченим замахом на злочин.
в. Незакінченим замахом на злочин.
г. Доведеним злочином.
Якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для
доведення злочину до кінця, то її діяння вважається, а. Закінченим злочином.
б. Закінченим замахом на злочин.
в. Незакінченим замахом на злочин.
г. Доведеним злочином.
Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк
а. Не більше двох років.
б. Не більше п'яти років.
в. Не більше десяти років.
г. Понад десять років або довічне позбавлення волі.
Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк
а. Не більше двох років.
б. Не більше п'яти років.
в. Не більше десяти років.
г. Понад десять років або довічне позбавлення волі.
Тяжким є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк
а. Не більше двох років.
б. Не більше п'яти років.
в. Не більше десяти років.
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г. Понад десять років або довічне позбавлення волі.
Особливо тяжким є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк
а. Не більше двох років.
б. Не більше п'яти років.
в. Не більше десяти років.
г. Понад десять років або довічне позбавлення волі.
Особливо тяжким є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк
а. Не більше п'яти років.
б. Не більше десяти років.
в. Понад десять років або довічне позбавлення волі.
г. Понад десять років або смертна кара.
Умисна спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину, це а. Співучасть у злочині.
б. Злочинна змова.
в. Суб’єктивна злочинна діяльність.
г. Злочинна група.
Співучасником є:
а. Підсобник.
б. Пособник.
в. Посібник.
г. Помічник.
Вкажіть види співучасників.
а. Організатор, пособник, підбурювач, виконавець.
б. Організатор, посібник, підбурювач, виконавець.
в. Організатор, пособник, підмовник, виконавець.
г. Організатор, підсобник, підбурювач, виконавець.
Внутрішньо стійке об’єднання трьох і більше суб’єктів злочину, які попередньо зорганізувались для
готування і вчинення злочинів або одного злочину, який потребує довготривалої підготовки, це а. Злочинна група.
б. Організована група.
в. Злочинна організація.
г. Злочинна змова.
Внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об’єднання трьох і більше осіб або двох і більше організованих
груп (структурних частин), метою діяльності якого є вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів, це
а. Злочинна група.
б. Організована група.
в. Злочинна організація.
г. Злочинна змова.
Дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, шляхом заподіяння тому,
хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці, це а. Необхідна оборона.
б. Крайня необхідність.
в. Уявна оборона.
г. Самодопомога.
Дії, пов’язані із заподіянням шкоди за таких обставин, коли реального суспільно небезпечного посягання
не було, і особа, неправильно оцінюючи дії потерпілого, лише помилково припускала наявність такого
посягання.
а. Необхідна оборона.
б. Крайня необхідність.
в. Уявна оборона.
г. Добросовісна помилка.
Заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує
особі, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами, це а. Необхідна оборона.
б. Крайня необхідність.
в. Пом’якшуюча обставина.
г. Злочин.
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