ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
„ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ”
КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
з навчальної дисципліни ,,ПРАВО (ПРАВОЗНАВСТВО)”
підготовки бакалавра напряму підготовки 6.140103 «Туризм»

Розглянуто та схвалено
на засіданні кафедри
правознавства
31 травня 2016 року
протокол № 10
Зав. кафедри
__________ проф. Лаврик Г.В.

Полтава – 2016

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Поточна модульна робота
з навчальної дисципліни «ПРАВО «Правознавство»
для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм»
Модуль 1. Теорія держави і права та галузі публічного права
Варіант 1.
Тестові завдання:
1. Ознакою будь-якої держави є:
а) наявність казенних підприємств;
б) наявність території, на яку поширюється влада держави;
в) наявність виборного органу влади;
г) наявність національної валюти.
2. Верховна Рада України прийняла нову Конституцію України:
а) 16 липня 1990 року;
б) 24 серпня 1991 року;
в) 28 червня 1996 року;
г) 10 грудня 1998 року.
3. Обов’язковим учасником адміністративно-правових відносин є:
а) підприємець;
б) політична партія;
в) власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган;
г) орган державної влади.
4. До неповнолітніх осіб може застосовуватися покарання:
а) обмеження волі;
б) довічне позбавлення волі;
в) штраф;
г) конфіскація майна.
5. Нормами фінансового права регулюються відносини:
а) пов’язані зі злочином і покаранням;
б) у сфері державного управління;
в) між державою і платниками податків;
г) між орендодавцем і орендарем.
Теоретичне питання:
6. Конституційний Суд України.
Викладач ______________________ доц. Харченко Т.О.

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Поточна модульна робота
з навчальної дисципліни «ПРАВО «Правознавство»
для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм»
Модуль 1. Теорія держави і права та галузі публічного права
Варіант 2.
Тестові завдання:
1. Одна й та сама особа не може бути Президентом України:
а) більше одного строку;
б) більше двох строків;
в) більше трьох строків;
г) законодавством не регламентовано.
2. Форма державного правління, при якій вищі державні органи обираються населенням
або формуються загальнонаціональним представницьким органом:
а) монархія;
б) конфедерація;
в) унія;
г) республіка.
3. Довічне позбавлення волі не застосовується до осіб, що вчинили злочин у віці:
а) понад 55 років;
в) понад 65 років;
б) понад 60 років;
г) понад 70 років.
4. Нормами адміністративного права регулюються відносини:
а) пов’язані зі злочином і покаранням;
б) у сфері державного управління;
в) між державою і платниками податків;
г) між орендодавцем і орендарем.
5. Фізичні особи, які не мають статусу підприємця, сплачують:
а) податок на додану вартість;
б) прибутковий податок;
в) акцизний збір;
г) комунальний податок.
Теоретичне питання:
6.Система судів загальної юрисдикції.

Викладач ______________________ доц. Харченко Т.О.__

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Поточна модульна робота
з навчальної дисципліни «ПРАВО «Правознавство»
для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм»
Модуль 1. Теорія держави і права та галузі публічного права
Варіант 3.
Тестові завдання:
1. Коли була проголошена Декларація про державний суверенітет України:
а) 1 липня 1991 р.;
б) 1 листопада 1991 р.;
в) 16 липня 1990 р.;
г) 28 червня 1996 р.
2. Механізм держави – це:
а) система органів державної влади, які видають нормативно-правові акти;
б) сукупність державних і громадських організацій;
в) система державних організацій, які забезпечують реалізацію функцій держави;
г) сукупність державних підприємств.
3. Згідно з КК України кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до
вчинення злочину виповнилося:
а) 14 років;
в) 18 років;
б) 16 років;
г) 21 рік.
4. Кодексом про адміністративні правопорушення України передбачені такі види
адміністративних стягнень:
а) догана;
б) неустойка;
в) виправні роботи;
г) звільнення.
5. Система оподаткування – це:
а) сукупність державних органів, які збирають податки;
б) сукупність податків, зборів, інших платежів до бюджету та внесків у державні
цільові фонди, що справляються в установленому законами порядку;
в) взаємовідносини податкових органів і платників податків;
г) сукупність законодавчих актів про оподаткування.
Теоретичне питання:
6.Поняття й конституційні засади судочинства.

Викладач ______________________ доц. Харченко Т.О.

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Поточна модульна робота
з навчальної дисципліни «ПРАВО «Правознавство»
для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм»
Модуль 1. Теорія держави і права та галузі публічного права
Варіант 4.
Тестові завдання:
1. Систему центральних органів виконавчої влади не складають:
а) держадміністрації;
б) міністерства;
в) державні Комітети;
г) органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.
2. : Функції держави за сферою суспільних відносин поділяються на:
а) економічні, політичні, гуманітарні;
б) постійні та тимчасові;
в) первинні та похідні;
г) основні та неосновні.
3. Назвіть обставину, яка пом’якшує покарання:
а) вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших
обставин;
б) вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп’яніння або
у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих
засобів;
в) вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в матеріальній чи іншій
залежності від винного;
г) вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану,
інших надзвичайних подій.
4. Справи про адміністративні правопорушення мають право розглядати:
а) комісії з трудових спорів;
б) виконкоми селищних і сільських рад;
в) господарські суди;
г) Конституційний Суд України.
5. Фінанси – це:
а) усі види доходів держави і підприємств;
б) еквівалент коштів;
в) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і
використанні грошових коштів;
г) формування і використання засобів державного бюджету.
Теоретичне питання:
6.Форми судочинства.
Викладач ______________________ доц. Харченко Т.О.

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Поточна модульна робота
з навчальної дисципліни «ПРАВО «Правознавство»
для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм»
Модуль 1. Теорія держави і права та галузі публічного права
Варіант 5.
1.Хто очолює Раду національної безпеки України:
а) Президент України;
б) Голова Верховної Ради України;
в) Прем'єр-міністр України;
г) міністр оборони України.
2. Основні напрями діяльності держави, що відображають її сутність і соціальне
призначення - це:
а) типи держави.
б) функції держави.
в) механізм держави.
г) види держави.
3. Вкажіть додатковий вид покарання:
а) виправні роботи;
б) конфіскація майна;
в) штраф;
г) арешт.
4. Попередження в адміністративному праві застосовується:
а) в усній формі;
б) в письмовій формі;
в) на вибір співробітника міліції;
г) законом не визначено.
5. Фінансова система – це:
а) сукупність методів організації фінансових відносин;
б) сукупність сфер фінансових відносин;
в) сукупність заходів держави з метою мобілізації фінансових ресурсів ;
г) сукупність фінансових інститутів, які сприяють утворенню, розподілу та
використанню відповідних фондів коштів
Теоретичне питання:
6. Поняття правоохоронної та правозахисної діяльності.

Викладач ______________________ доц. Харченко Т.О.

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Поточна модульна робота
з навчальної дисципліни «ПРАВО «Правознавство»
для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм»
Модуль 1. Теорія держави і права та галузі публічного права
Варіант 6.
Тестові завдання:
1. Громадянство України визначає і встановлює :
а) громадянські права людини
б) політичні права
в) економічні права
г) взаємні права та обов’язки між фізичною особою та Україною
2. Галузь права – це:
а) загальнообов’язкове правило поведінки, що охороняється державою;
б) система правових норм, що регулюють своїм особливим методом якісно
однорідну сферу суспільних відносин;
в) система правових норм, що регулюють конкретний вид чи сторону суспільних
відносин;
г) офіційно-державний спосіб закріплення і зовнішнього вияву юридичних
норм.
3. Неосудною вважається особа, яка:
а) під час вчинення злочину перебувала у стані алкогольного сп’яніння;
б) визнала себе винною і здійснила дійове каяття;
в) під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії і керувати ними;
г) під час вчинення злочину не могла усвідомлювати свої дії і керувати ними.
4. Адміністративний арешт не застосовується до:
а) осіб віком до 19 років;
б) пенсіонерів;
в) вагітних жінок;
г) інвалідів ІІІ групи.
5. Фiнансовi правовiдносини регулюються:
а) Цивiльним кодексом України;
б) Кримiнальним кодексом України;
в) Господарським кодексом України;
г) Бюджетним кодексом України.
Теоретичне питання:
6. Адміністративна відповідальність: поняття, підстави та порядок притягнення
Викладач ______________________ доц. Харченко Т.О.

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Поточна модульна робота
з навчальної дисципліни «ПРАВО «Правознавство»
для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм»
Модуль 2. Галузі публічного і приватного права
Варіант 1.
Тестові завдання:
1. Предметом цивільно-правового регулювання є:
а) трудові відносини;
б) податкові відносини;
в) майнові й особисті немайнові відносини;
г) бюджетні відносини.
2. Закон забороняє укладати шлюб між:
а) особами, які мають похилий вік;
б) особами, з яких хоча б одна визнана судом недієздатною;
в) особами, з яких одна сплачує аліменти;
г) особами, з яких одна є іноземцем.
3. Забороняється займатися підприємницькою діяльністю:
а) особам, що не мають трудової книжки;
б) військовослужбовцям;
в) фізичним особам, які не створили юридичної особи;
г) особам, що не є членами Української спілки промисловців і підприємців.
4. Підставою притягнення працівника до матеріальної відповідальності у випадку
вчинення ним протиправного діяння є наявність:
а) прямих дійсних збитків;
б) втраченої вигоди (не одержаних прибутків);
в) прямих дійсних збитків і не одержаних прибутків;
г) відмови працівника від переведення на іншу роботу в разі простою.
5. Суб’єктами права загального використання природних ресурсів є:
а) фізичні особи;
б) юридичні особи;
в) фізичні та юридичні особи;
г) державні підприємства та установи.
Теоретичне питання:
6.Житлові права й обов'язки.

Викладач ______________________ доц. Харченко Т.О.

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Поточна модульна робота
з навчальної дисципліни «ПРАВО «Правознавство»
для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм»
Модуль 2. Галузі публічного і приватного права
Варіант 2.
Тестові завдання:
1. Цивільна правоздатність громадян виникає:
а) з моменту народження;
б) з моменту досягнення повноліття;
в) з моменту одержання паспорта;
г) з моменту вступу до громадянства країни.
2. У випадку розірвання шлюбу спільне майно, нажите подружжям у шлюбі, при
відсутності шлюбного договору ділиться:
а) у рівних частинах між подружжям;
б) між подружжям і дітьми;
в) між подружжям залежно від доходів кожного з них;
г) між подружжям залежно від майнового стану кожного з них.
3. Господарське товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою
діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм
майном, називається:
а) командитним;
б) акціонерним;
в) повним;
г) товариством з обмеженою відповідальністю.
4. Кодексом законів про працю України передбачений такий вид дисциплінарних
стягнень:
а) штраф;
б) догана;
в) конфіскація майна;
г) позбавлення права займатися діяльністю певного виду.
5. Згідно з Земельним кодексом в Україні існує така форма власності на землю:
а) колгоспно-кооперативна;
б) особиста;
в) колективна;
г) комунальна.
Теоретичне питання:
6.Поняття та види житлового фонду. Соціальне житло.

Викладач ______________________ доц. Харченко Т.О.__

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Поточна модульна робота
з навчальної дисципліни «ПРАВО «Правознавство»
для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм»
Модуль 2. Галузі публічного і приватного права
Варіант 3.
Тестові завдання:
1. Недійсним визнаються правочини, які:
а) укладені фізичними особами з іноземними юридичними особами;
б) укладені внаслідок помилки;
в) укладені в усній формі;
г) не передбачені Цивільним кодексом України.
2. Майно, яке одержане одним з подружжя під час шлюбу в дар або в порядку
спадкування, є:
а) спільною сумісною власністю подружжя;
б) роздільною власністю;
в) спільною частковою власністю подружжя;
г) колективною власністю сім’ї.
3. Видами господарських товариств є:
а) селянське (фермерське) господарство;
б) товариство з обмеженою відповідальністю;
в) товариство захисту прав споживачів;
г) політична партія.
4. У межах якого часу працівник повинен бути попереджений письмово про звільнення
за скороченням чисельності або штату працівників?
а) за 1 тиждень;
б) за 1 місяць;
в) за 2 місяці;
г) за 3 місяці.
5. Особи, винні у вчиненні екологічного правопорушення, не несуть відповідальність:
а) адміністративну;
б) матеріальну;
в) кримінальну;
г) дисциплінарну.
Теоретичне питання:
6.Правове регулювання приватизації державного житлового фонду.
Викладач ______________________ доц. Харченко Т.О.

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Поточна модульна робота
з навчальної дисципліни «ПРАВО «Правознавство»
для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм»
Модуль 2. Галузі публічного і приватного права
Варіант 4.
Тестові завдання:
1. Цивільна правоздатність фізичної особи припиняється в разі:
а)судимості;
б)виїзду за кордон;
в)смерті;
г) позбавлення громадянства.
2. Опіка встановлюється:
а) над неповнолітніми віком від 15 до 18 років;
б) над особами, визнаними судом недієздатними внаслідок душевної хвороби
або недоумства;
в) над особами, що перебувають у наркотичній залежності;
г) над особами, визнаними судом обмежено дієздатними.
3. Скасування держреєстрації суб’єкта підприємництва здійснюється на підставі рішення
суду в разі:
а) відсутності прибутку протягом 6 місяців;
б) провадження діяльності, що суперечить установчим документам;
в) несвоєчасного повідомлення підприємцем-громадянином про зміну свого
сімейного стану;
г) відсутності товарного знаку.
4. Укладення трудового договору в письмовій формі є обов’язковим у випадку:
а) укладення трудового договору з членом профспілки;
б) укладення контракту;
в) укладення строкового трудового договору;
г) коли працівник не досяг віку 21 року.
5. Договір оренди землі укладається:
а) в усній формі;
б) у письмовій формі;
в) в усній або письмовій формі;
г) у конклюдентній формі.
Теоретичне питання:
6.Відповідальність за порушення житлового законодавства

Викладач ______________________ доц. Харченко Т.О.

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Поточна модульна робота
з навчальної дисципліни «ПРАВО «Правознавство»
для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм»
Модуль 2. Галузі публічного і приватного права
Варіант 5.
Тестові завдання:
1. Загальний строк для захисту прав за позовом особи, право якої порушене,
встановлюється в:
а) 1 рік;
б) 3 роки;
в) 4 роки;
г) 5 років.
2. Підставою для визнання шлюбу недійсним є:
а) відсутність згоди хоча б однієї із сторін;
б) реєстрація шлюбу поза будівлею, у якій знаходиться державний орган РАЦСу;
в) укладення шлюбу між особами, з яких одна на час укладання шлюбу має
судимість;
г) укладення шлюбу між особами, з яких одна на час укладання перебувала в місцях
позбавлення волі.
3. Підприємництвом називається:
а) будь-яка діяльність, що дає прибуток;
б) безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по
виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг, що здійснюється з метою
отримання прибутку;
в) господарська діяльність некомерційного характеру;
г) діяльність, що здійснюється на підставі сертифікату, виданого компетентними
державними органами.
4. Вкажіть робочий час для осіб віком від 16 до 18 років на тиждень:
а) 18 годин;
б) 24 години;
в) 36 годин;
г) 40 годин.
5. Норма жилої площі в Україні встановлюється в розмірі:
а) 16.35 кв. м. на одну особу;
б) 13,65 кв. м. на одну особу;
в) 12,8 кв. м. на одну особу;
г) 9,8 кв. м. на одну особу.
Теоретичне питання:
6. Право природокористування.
Викладач ______________________ доц. Харченко Т.О.

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Поточна модульна робота
з навчальної дисципліни «ПРАВО «Правознавство»
для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм»
Модуль 2. Галузі публічного і приватного права
Варіант 6.
Тестові завдання:
1. Спадкоємцями другої черги за законом є:
а) діти, брати і сестри, батьки померлою;
б) діти, інший член подружжя, батьки померлого;
в) діти, батьки, дід і баба померлого;
г) брати і сестри, дід і баба померлого
2. Підставою для визнання шлюбу недійсним є:
а) відсутність згоди хоча б однієї із сторін;
б) реєстрація шлюбу поза будівлею, у якій знаходиться державний орган РАЦСу;
в) укладення шлюбу між особами, з яких одна на час укладання шлюбу має
судимість;
г) укладення шлюбу між особами, з яких одна на час укладання перебувала в місцях
позбавлення волі.
3. Забороняється займатися підприємницькою діяльністю:
а) особам, що не мають трудової книжки;
б) фізичним особам, які не створили юридичної особи;
в) військовослужбовцям;
г) іноземним громадянам
4. В який строк працівник повинен попередити роботодавця про звільнення з власної
ініціативи без поважних причин:
а) за 2 місяця;
б) за 1 тиждень;
в) за 2 тижні;
г) за 1 міся
5. Житлові права громадян:
а) на недоторканість житла;
б) на соціальне житло;
в) на приватизацію;
г) на власність.
Теоретичне питання:
6. Джерела екологічного права

Викладач ______________________ доц. Харченко Т.О.

