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ВСТУП 

 

Дисципліна «ПРАВО (Правознавство)» викладається відповідно до навчальних планів, 

затверджених ректором університету і є однією з дисциплін гуманітарного циклу, яка вивчається 

студентами денної та заочної форм навчання. 

Курс розроблено з урахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, яка визначає 

вимоги до знань, умінь, навичок спеціаліста широкого профілю в умовах переходу до ринкової 

економіки, побудови правової держави, формування нової правової культури. 

Основною метою вивчення курсу «ПРАВО (Правознавство)» є засвоєння правових знань, 

пов’язаних з професійною підготовкою студентів, набуття ними практичних навичок використання і 

застосування правових норм у сфері господарської діяльності. Серед правовідносин у сфері ринкової 

економіки виділяються дві значні групи: майнові та управлінські, тому у даному курсі будуть вивчатися 

правові інститути, що відображають економічні ринкові відносини та їх державне регулювання. 

Правовідносини у згаданій сфері в основному базуються на цивільному, фінансовому, 

адміністративному законодавстві. 

Вивчення курсу ґрунтується на базі правових знань, набутих під час вивчення шкільного курсу 

«Основи правознавства», «Історія України». Навчальна програма курсу «ПРАВО (Правознавство)» 

враховує новітнє законодавство України та практику його застосування у сучасний період. 

Засвоївши зазначений курс, майбутні спеціалісти повинні оволодіти основними положеннями 

основ теорії держави і права, основ адміністративного, кримінального, господарського, цивільного, 

фінансового та інших галузей права України, повинні навчатися користуватися нормами права, 

правильно застосовувати і юридично грамотно тлумачити їх, складати правові документи, виховати в 

собі повагу до закону, законних прав і інтересів громадян та організацій. 

 

Критерії оцінювання 

виконання комплексних контрольних завдань (робіт) 

з навчальної дисципліни «ПРАВО (Правознавство)» 

 

1.Загальні положення. 

Мета виконання ККР - визначити рівень підготовки студентів з навчальної дисципліни; перевірити 

вміння студентів застосовувати отриманні знання, навички для вирішення практичних господарських 

ситуацій. 

Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання. Оцінку рівня підготовки пропонується 

виставляти з теоретичної та практичної  частин окремо, як середньоарифметичне з оцінок за відповідь 

на кожне запитання. Загальна оцінка виконання студентами ККР визначається як середньоарифметичне 

з оцінок, зазначених розділів завдань. При середньоарифметичній оцінці з п’ятьма і більше десятих бала 

(2,5; 3,5; 4,5) оцінка округлюється на користь студента. 

Оцінка теоретичних знань студентів шляхом тестування здійснюється таким чином: 

«Відмінно»– не менше 90% правильних відповідей, . 

«Добре»– 90-80% правильних відповідей. 

«Задовільно»– 80-60% правильних відповідей. 

«Незадовільно»– менше 60% правильних відповідей. 

2.Норми оцінок. 

2.1.Оцінка «відмінно», «A»  виставляється, якщо студент виконав ККР відповідно завдання і в 

повному обсязі прийняв вірні рішення, аргументовано обґрунтував їх, проявив вміння застосування 

знань для вирішення практичних ситуацій, творчо використовує знання для розв’язування 

практичних завдань. 

2.2.Оцінка «добре», «B,C»  виставляється студенту, який при додержані вищеназваних вимог 

менш повно і ґрунтовно виконав ККР, допустив в розрахунках не принципові неточності, одиничні 

незначні недоробки. Можливі незначні (1-2) помилки в несуттєвих висновках, узагальнених 

розрахунках. 



 

2.3.Оцінка «задовільно», «D, E»  виставляється студенту, якщо ККР виконано відповідно до 

завдання, але відповіді на тести дані частково, при вирішенні практичних завдань здобуті знання 

студент застосовує з труднощами, технікою розрахунків володіє слабо. 

2.4.Оцінка «незадовільно», «FX»  виставляється студенту, якщо при виконанні ККР відсутні 

відповіді на більшу кількість тестів,  допущені принципові помилки в розрахунках і грубі помилки в 

кінцевих висновках. 

Запропонований варіант комплексної контрольної роботи вміщує 4 тестові завдання й одне 

запитання теоретичного характеру. 

Кожен варіант контрольної роботи включає завдання, що відображають основні поняття і положення 

найважливіших тем курсу. Низка завдань містить вказівку на правовий акт, знання змісту якого 

допоможе Вам дати правильну і повну відповідь. 

 

   

Приклад розв’язання тестового завдання: 

Визначте форму устрою Української держави: 
а) федеративна республіка; 
б) унітарна держава; 
в) монархія; 
г) конфедерація. 

Розв’язуючи цей тест, студент повинен пригадати, що: 

1) форма державного устрою – це територіальна організація держави, яка зумовлюється характером 

взаємовідносин центральної, регіональної та місцевої влад; 

2) за формою державного устрою держави поділяються на прості (унітарні) та складні (федерації, 

конфедерації, імперії); 

3) Стаття 2 Конституції України визначає Україну унітарною державою, тобто державою, у складі якої 

немає інших державних утворень. 

Отже, правильним у даному випадку буде варіант відповіді, передбачений пунктом другим із 

запропонованих чотирьох варіантів. 

 

Зразок відповіді на теоретичне запитання: 

Запитання: Назвіть елементи, з яких складається норма права, і дайте їх визначення. 

Відповідь: 

     У структурі правової норми виділяють три елементи: 

     Гіпотеза – це частина правової норми, яка містить опис життєвих обставин, за наявності яких можна 

чи необхідно керуватися правилом, що міститься в диспозиції – наступній частині норми права. 

     Диспозиція – це частина правової норми, в якій міститься припис на те, як необхідно діяти в умовах, 

що передбачені гіпотезою правової норми. 

     Санкція – це частина норми права, в якій вказується на юридичні наслідки виконання чи 

невиконання правила поведінки, зафіксованого в диспозиції. 

     Гіпотези, диспозиції і санкції поділяються на такі види: 

1) за складом: 

    а) прості; 

    б) складні; 

2) за ступенем визначеності змісту: 

    а) абсолютно визначені; 

    б) відносно визначені; 

3) санкції, крім того, поділяються на: 

    а) каральні (штрафні);                    

    б) відновлюючі; 

    в) заохочуючі.
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ВАРІАНТ № 1 
 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповідь на питання: 

1. Поняття й основні ознаки держави. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. Загальнообов’язкове, формально визначене правило поведінки, що встановлюється, санкціонується і 
охороняється державою з метою регулювання суспільних відносин – це: 

а) норма моралі; 
б) естетична норма; 
в) норма права; 
г) релігійна норма. 
2. Україна за формою державного устрою є:  
а) унітарною;  
б) федеративною;  
в) демократичною;  
г) республікою. 
3. До складу Конституційного суду України по 6 суддів призначають: 
а) Міністерство юстиції, З’їзд суддів, Верховна Рада України; 
б) Президент України, Верховний суд України, Верховна Рада України;  
в) Президент України, З’їзд суддів, Верховна Рада України; 
г) Президент України, З’їзд суддів, Кабінет міністрів України. 
4. України про адміністративні правопорушення передбачені такий вид адміністративних стягнень: 
а) догана; 
б) неустойка; 
в) виправні роботи; 
г) звільнення. 

5. 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. 

 

 
 Завідувач кафедри     ___________ проф. Лаврик Г.В.                                   

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О. 
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ВАРІАНТ № 2 
 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 

1. Форма держави та її елементи. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. Правові відносини – це: 
а) врегульований законами статус правоохоронних органів; 
б)  врегульовані нормами права суспільні відносини; 
в) взаємозв’язки між галузями права і юридичними нормами, з яких вони складаються; 
г) складова правосвідомості особи. 
2. Органом державної виконавчої влади на місцях є:  
а) місцеві держадміністрації; 
б) виконкоми місцевих рад;  
в) місцеві ради депутатів; 
г) місцеві суди. 
3. До системи судів загальної юрисдикції не належать: 
а) військові суди; 
б) вищі спеціалізовані суди; 
в) Верховний Суд України; 
г) апеляційні суди. 

4. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи настає: 

а) з 14 років; 

б) з моменту одержання паспорта; 

в) з настанням повноліття (18 років); 

г) з досягненням 21-річного віку. 
5. 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. 

 
Завідувач кафедри     ___________ проф. Лаврик Г.В.             

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.  
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ВАРІАНТ № 3 

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Ознаки правової держави. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. До джерел права належить: 
а) народ; 
б) законодавчий орган держави; 
в) нормативно-правовий акт; 
г) адміністрація президента. 
2. Голову сільської, селищної і міської ради обирає:  
а) обласна державна адміністрація;  
б) призначає Президент;  
в) жителі даної місцевості; 
г) уряд. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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. 

 
Завідувач кафедри     ___________ проф. Лаврик Г.В.  
                                  

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.  
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ВАРІАНТ № 4 
 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Поняття, ознаки та функції права. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. Апарат держави це: 
а) здійснення державної політики у різних сферах суспільного життя; 
б) система державних органів, які виконують певні функції держави; 
в) державна структура, яка бере участь у здійсненні завдань держави; 
г) сукупність внутрішньо-єдиних, об'єктивних структурних елементів, які виконують певні функції. 
2. До складу Конституційного суду України по 6 суддів призначають: 
а) Міністерство юстиції, З’їзд суддів, Верховна Рада України; 
б) Президент України, Верховний суд України, Верховна Рада України;  
в) Президент України, З’їзд суддів, Верховна Рада України; 
г) Президент України, З’їзд суддів, Кабінет міністрів України. 
3. 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. 
4. 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 в залежності від доходів кожного з них; 
г) між подружжям залежно від майнового стану кожного з них. 
5. Забороняється займатися підприємницькою діяльністю: 
а) особам, що не мають трудової книжки; 
б) фізичним особам, які не створили юридичної особи; 
в) військовослужбовцям; 
г) іноземним громадянам. 
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Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О. 
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 ВАРІАНТ № 5 
 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 

1. Обставини, що обтяжують та пом’якшують кримінальне покарання. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. До системи судів загальної юрисдикції не належать: 
а) військові суди; 
б) вищі спеціалізовані суди; 
в) Верховний Суд України; 
г) апеляційні суди. 
2. Термін, на який призначається адміністративний арешт, становить: 
а) 5 днів; 
б) 10 днів; 
в) 15 днів; 
г) 20 днів. 
3. Статус неповнолітньої дитини має особа: 
а) віком до 10 років; 
б) віком до 14 років; 
в) віком до 18 років; 

г) від 14 до 18 років. 

4. Суб’єктами права загального використання природних ресурсів є: 

а) фізичні особи; 

б) юридичні особи; 

в) фізичні та юридичні особи; 

г) Державні підприємства та установи. 

5. 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. 

 

Завідувач кафедри     ___________ проф. Лаврик Г.В.                                   
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 ВАРІАНТ № 6 
 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 

1. Види кримінальних покарань. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. Фінансове право як навчальна дисципліна, вивчає: 
а) фінанси; 
б) майнові та вартісні відносини; 
в) правові норми, які регулюють фінансову діяльність держави та інших суб’єктів фінансової системи; 
г) сукупність грошових відносин у господарській сфері. 
2. До правозахисних органів відносять: 
а) пожежну інспекцію; 
б) адвокатуру; 
в) міліцію; 
г) прокуратуру. 

3. Суб’єктами права загального використання природних ресурсів є: 

а) фізичні особи; 

б) юридичні особи; 

в) фізичні та юридичні особи; 

г) Державні підприємства та установи. 

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.  
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ВАРІАНТ № 7 
 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 

1. Види юридичної відповідальності. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. Рішення про усунення з поста Президента у порядку імпічменту приймає:  
а) Верховною Радою;  
б) Верховним Судом;  
в) Конституційним Судом;  
г) Кабінетом Міністрів. 
2. Підбурювачем є особа: 
а) яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до 
вчинення злочину; 
б) яка шляхом використання інших осіб вчинила злочин; 
в) яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню 
злочину іншими співучасниками; 
г)  яка здійснювала технічне забезпечення вчинення злочину. 
3. 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 місяць. 
4. Статус дитини має особа: 
а) віком до 10 років; 
б) віком до 14 років; 
в) віком до 18 років; 
г) від 14 до 18 років. 
5. Спадкоємцями першої 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. 
 
Завідувач кафедри     ___________ проф. Лаврик Г.В.                                   

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.  
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ВАРІАНТ № 8 
 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Склад правопорушення. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді Україні належить:  
а) районній державній адміністрації;  
б) Президентові України;  
в) державним комітетам;  
г) органам місцевого самоврядування. 
2. До системи правоохоронних органів України належить: 
а) комітет державної безпеки; 
б) органи реєстрації суб’єктів підприємництва; 
в) водна інспекція; 
г) центральне розвідувальне управління. 
3. З якого віку громадяни можуть бути суб'єктами трудового права: 
а) з 13 років; 
б) з 14 років; 
в) з 18 років; 
г) з 21 року 
4. Реальними називаються цивільно-правові угоди: 
а) для укладення яких достатньо лише згоди сторін; 
б) які посвідчені нотаріусом; 
в) які вважаються укладеними не з моменту домовленості сторін, а з моменту виконання певної дії; 
г) які виконуються під час укладення. 
5. Згідно Земельного кодексу в Україні існує така форма власності на землю: 
а) колгоспно-кооперативна; 
б) особиста; 
в) індивідуальна; 
г) комунальна. 

 

Завідувач кафедри     ___________ проф. Лаврик Г.В.                                   

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.  
 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10 



 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА 

 

Комплексне контрольне завдання (робота) 
з навчальної дисципліни «ПРАВО (Правознавство)»  

для студентів напряму підготовки 
6.140103 «Туризм» 

 
 

ВАРІАНТ № 9 

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Загальні засади конституційного ладу України. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. Назвіть теорію виникнення держави, що виникла як результат завоювань одних племен іншими, 
поневолення одного народу іншим: 

а) психологічна; 
б) насильства; 
в) договірна; 
г) теологічна. 
2. Субєктом адміністративного правопорушення є: 
а) тільки посадова особа – керівник організації; 
б) фізична (посадова) особа, що досягла віку 16 років і є осудною; 
в) юридична особа, що має дозвіл на здійснення діяльності; 
г) фізична та юридична особа. 
3. За позовами про недоліки проданих речей встановлений строк позовної давності: 
а) 2 місяці; 
б) 6 місяців; 
в) 1 рік;  
г) 3 роки. 
4. В Україні встановлений шлюбний вік (для чоловіків – для жінок): 
а) 18 років – 18 років;                          
б) 17 років – 17 років;                            
в) 17 років – 18 років;                          
г) 18 років – 17 років. 
5. Мінімальна щорічна відпустка становить: 
а) 20 календарних днів; 
б) 24 календарних днів; 
в) 28 календарних днів; 
г) 30 календарних днів. 
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ВАРІАНТ № 10 
 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 

1. Класифікація прав і свобод людини за Конституцією України. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. Об’єкт правопорушення – це: 
а) дієздатна особа, яка скоїла правопорушення; 
б) протиправне діяння, його шкідливий (суспільно небезпечний) результат і причинний зв’язок між ними;  
в) суспільні відносини, що охороняються правом і на які посягає правопорушення; 
г) внутрішнє психічне ставлення особи до вчиненого нею протиправного діяння та його наслідків. 
2. До системи судів загальної юрисдикції належать: 
а) арбітражні суди; 
б) народні суди; 
в) військові суди; 
г) вищі спеціалізовані суди. 
3. Якщо при розлученні між подружжям виник спір про поділ майна, що є їх спільною сумісною 
власністю, розірвання шлюбу може бути здійснене: 
а) органами РАЦС; 
б) господарським судом; 
в) органами опіки і піклування; 
г) судом. 
4. Який вид відпустки надається у зв’язку з вагітністю й пологами, по догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку: 
а) щорічна; 
б) соціальна; 
в) материнська; 
г) відпустка без збереження заробітної плати. 
5. Особи, винні у вчиненні екологічного правопорушення, не несуть відповідальність: 
а) адміністративну; 
б) конституційну; 
в) кримінальну; 
г) дисциплінарну. 
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ВАРІАНТ № 11 
 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Громадянство України. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. Цілісний комплекс взаємопов’язаних чинних юридичних норм певної держави, що поділяється на 
галузі та інститути права – це: 

а) правовий комплекс; 
б) правовий кодекс; 
в) система права; 
г) “правова сім’я”. 
2. Конституційний суд України складається з: 
а) з 20 суддів; 
б) з 18 суддів;  
в) з 15 суддів; 
г) з 12 суддів. 
3. Забороняється укладення шлюбу між особами: 
а) які мають громадянство різних країн; 
б) коли один з бажаючих узяти шлюб перебуває в місцях позбавлення волі; 
в) які мають близькі родинні зв’язки; 
г) коли один із бажаючих одружитися є невиліковно хворим. 
4. Має оплатний характер і здійснюється на основі дозволів уповноважених органів: 
а) загальне природокористування;  
б) спеціальне природокористування; 
в) користування атмосферним повітрям; 
г) несистематичне природокористування. 
5. До якої категорії відносяться працівники, які уклали трудову угоду на строк від 2-х до 4-х місяців:  
а) тимчасові; 
б) вільнонаймані; 
в) постійні; 
г) сезонні. 
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ВАРІАНТ № 12 

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Правоохоронні органи України. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. Який орган приймає рішення про усунення з поста Президента у порядку імпічменту:  
а) Верховною Радою;  
б) Верховним Судом;  
в) Конституційним Судом;  
г) Кабінетом Міністрів. 
2. Вид адміністративного стягнення, який застосовується до неповнолітніх: 
а) штраф; 
б) виправні роботи; 
в) адміністративний арешт; 
г) публічне вибачення.
3. Опіка встановлюється: 
а) над неповнолітніми віком від 14 до 18 років; 
б) над малолітніми особами віком до 14 років; 
в) над особами, що перебувають у наркотичній залежності; 
г) над особами, визнаними судом недієздатними. 
4. Згідно Земельного кодексу в Україні існує така форма власності на землю: 
а) колгоспно-кооперативна; 
б) особиста; 
в) індивідуальна; 
г) комунальна. 
5. З яких умов при укладанні трудової угоди сторони обов'язково повинні досягти згоди: 
а) виплата премії; 
б) трудові обов'язки; 
 в) надання житла;  
 г) надання транспортного засобу. 
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ВАРІАНТ № 13 
 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Форми народовладдя в Україні. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. До системи правоохоронних органів України належить: 
а) комітет державної безпеки; 
б) органи реєстрації суб’єктів підприємництва; 
в) водна інспекція; 
г) фінансова поліція. 
2. Ознакою адміністративного правопорушення (проступку) є: 
а) найвищий рівень суспільної небезпеки; 
б) застосування адміністративного стягнення; 
в) вчинення діяння заборонено Кримінальним кодексом; 
г) наявність переважно умисної форми вини в діянні особи. 
3. Мінімальна щорічна відпустка для неповнолітніх осіб становить: 
а) 24 календарних днів; 
б) 50 календарних днів; 
в) 18 календарних днів; 
г) 30 календарних днів. 
4. Правовим засобом захисту житлових прав в Україні є: 
а) законом чітко не визначено; 
б) самозахист житлових прав; 
в) встановлення електронних систем охорони приміщень; 
г) судовий захист житлових прав. 
5. Опіка як форма влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлюється: 
а) над неповнолітніми віком від 14 до 18 років; 
б) над малолітніми особами віком до 14 років; 
в) над особами, що перебувають у наркотичній залежності; 
г) над особами, визнаними судом обмежено дієздатними. 

 
Завідувач кафедри     ___________ проф. Лаврик Г.В.                                   

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.  
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ВАРІАНТ № 14 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Система судів загальної юрисдикції. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. Рішення органів місцевого самоврядування:  
а) є обов'язковими на відповідній території;  
б) є обов'язковими тільки для комунальних підприємств;  
в) є обов'язковими на всій території України;  
г) мають рекомендаційний характер. 
2. Фiнансовi правовiдносини регулюються: 
а) Цивiльним кодексом України; 
б) Кримiнальним кодексом України; 
в) Господарським кодексом України; 
г) Бюджетним кодексом України. 
3. З яких умов при укладанні трудової угоди сторони обов'язково повинні досягти згоди: 
а) виплата премії; 
б) трудові права й обов'язки; 
 в) надання житла; 
 г) надання транспортного засобу. 
4. Повна цивільна дієздатність громадян настає: 
а) з моменту народження; 
б) з моменту одержання паспорта; 
в) з настанням повноліття (18 років); 
г) з досягненням 21-річного віку. 
5. Законом передбачена така умова укладення шлюбу: 
а) згода  хоча б одного з батьків чи усиновителів осіб, які беруть шлюб; 
б) взаємна обізнаність осіб, які беруть шлюб, про стан здоров’я один одного; 
в) наявність коштів для утримання сім’ї; 
г) наявність прописки у місці реєстрації шлюбу. 
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ВАРІАНТ № 15 
 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Порядок припинення шлюбу. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. З яких частин складається КК України: 
а) Першої і Другої; 
б) Теоретичної і Спеціальної; 
в) Загальної й Особливої; 
г) правильна відповідь не вказана. 
2. 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. 
3. Автономна Республіка Крим є:  
а) автономною і суверенною;  
б) незалежною;  
в) невід'ємною складовою частиною України;  
г) залежною. 
4. 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. 
5. Шлюбний договір може укладатися: 
а) до реєстрації шлюбу після подання заяви до РАЦСу; 
б) під час реєстрації шлюбу; 
в) після реєстрації шлюбу; 
г) будь-коли з перелічених термінів. 
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ВАРІАНТ № 16 
 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Форми власності в Україні. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. Довічне позбавлення волі не застосовується до осіб, що вчинили злочин у віці: 
а) понад 35 років; 
б) понад 50 років; 
в) понад 65 років; 
г) понад 95 років. 
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. Раду національної безпеки й оборони України очолює:  
а) Президент України;  
б) Міністр внутрішніх справ;  
в) Прем'єр-міністр України;  
г) Міністр оборони України.
4. З яких умов при укладанні трудової угоди сторони обов'язково повинні досягти згоди: 
а) виплата премії; 
б) трудові обов'язки; 
 в) надання житла;  
 г) надання транспортного засобу. 
5. Повна цивільна дієздатність громадян настає: 
а) з моменту народження; 
б) з моменту одержання паспорта; 
в) з настанням повноліття (18 років); 
г) з досягненням 21-річного віку. 
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ВАРІАНТ № 17 
 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Порядок укладення шлюбу. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. Підставою притягнення особи до юридичної відповідальності є: 
а) незнання особою вимог закону; 
б) наявність у поведінці особи складу правопорушення; 
в) відсутність національного закону про ратифікацію Загальної декларації прав людини 1948 року; 
г) досягнення особою 18-річного віку. 
2. В перекладі з латинської мови слово «конституція» означає: 
а) спокій у державі; 
б) національне примирення; 
в) установлення, устрій; 
г) державна влада. 
3. До системи правозахисних органів України належить: 
а) федеральне бюро розслідувань; 
б) органи реєстрації суб’єктів підприємництва; 
в) фінансова поліція; 
г) адвокатура. 
4. Повна цивільна дієздатність громадян настає: 
а) з моменту народження; 
б) з моменту одержання паспорта; 
в) з настанням повноліття (18 років); 
г) з досягненням 21-річного віку. 
5. Договір оренди землі укладається: 
а) в усній формі; 
б) у письмовій формі; 
в) в усній або письмовій формі; 
г) законом не визначено. 
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ВАРІАНТ № 18 
 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування: опіка, піклування, усиновлення, патронат. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. Міліція є єдиною системою органів, яка входить до структури  Міністерства: 
а) юстиції України; 
б) внутрішніх справ України; 
в) освіти України; 
г) фінансів України. 
2. Підставою притягнення особи до юридичної відповідальності є: 
а) незнання особою вимог закону; 
б) наявність у поведінці особи складу правопорушення; 
в) відсутність національного закону про ратифікацію Загальної декларації прав людини 1948 року; 
г) досягнення особою 18-річного віку. 
3. Адміністративне законодавство передбачає такий вид адміністративних стягнень: 
а) позбавлення волі; 
б) громадські роботи; 
в) звільнення з роботи; 
г) оплатне вилучення предмета. 
4. Загальний строк для захисту прав за позовом особи, право якої порушене, встановлюється в: 
а) 1 рік; 
б) 3 роки; 
в) 10 років; 
г) 15 років. 
5. Джерелом екологічного права є: 
а) Екологічний кодекс; 
б) Трудовий кодекс; 
в) Водний кодекс; 
г) Морський кодекс. 
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ВАРІАНТ № 19 
 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Права та обов’язки батьків і дітей. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. Суб’єктами фінансових правовідносин є: 
а) лише держава та її органи; 
б) фізичні, юридичні особи та держава в особі її органів; 
в) лише бюджетні підприємства, організації, установи; 
г) лише фізичні особи. 
2. В Кримінальному кодексі України виділяють такі види замаху на злочин: 
а) фізичний і психологічний; 
б) активний і пасивний; 
в) тяжкий і легкий; 
г)  закінчений і незакінчений. 
3. Форма державного правління, при якій вищі державні органи обираються населенням або 
формуються загальнонаціональним представницьким органом: 
а) монархія; 
б) конфедерація; 
в) унія; 
г) республіка. 
4. Які суспільні відносини є предметом трудового права: 
а) майнові; 
б) громадянином і органом державного управління; 
в) відносини працівників підприємств з власником підприємства; 
г)  особисті немайнові. 
5. Піклування встановлюється: 
а) над особами віком до 10 років; 
б) над особами, визнаними судом недієздатними внаслідок душевної хвороби або недоумства; 
в) над особами, що перебувають у наркотичній залежності і визнані на підставі цього обмежено дієздатними; 
г) над малолітніми, які не досягли 14-річного віку. 
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ВАРІАНТ № 20 
 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Шлюбний договір: поняття, укладення, зміст. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. Закон про державний бюджет на наступний piк приймається: 
а) Верховною Радою України; 
б) Президентом України; 
в) Miнicтepcтвoм фiнансiв України; 
г) Кабiнетом Miнicтpiв України. 
2. Справи про адміністративні правопорушення мають право розглядати: 
а) керівники підприємства; 
б) органи МВС; 
в) арбітражні суди; 
г) Конституційний Суд України. 
3. Довічне позбавлення волі не застосовується до осіб, що вчинили злочин у віці: 
а) до 14 років; 
б) до 16 років; 
в) до 18 років; 
г)  до 21 року. 
4. За згодою піклувальника укладають цивільно-правові угоди: 
а) повністю дієздатні особи; 
б) повністю недієздатні особи; 
в) неповнолітні віком до 14 років; 
г) особи, обмежені судом у дієздатності внаслідок зловживання алкогольними чи наркотичними засобами. 
5. Які нормативні акти є джерелом трудового права: 
а) Закон “ Про заставу ”; 
б) Цивільний кодекс; 
в) Житловий кодекс; 
г) Закон “ Про зайнятість населення ”. 
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ВАРІАНТ № 21 
 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 

1. Трудовий договір: поняття, види, форми. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. Загальнообов’язкове, формально визначене правило поведінки, що встановлюється, санкціонується і 
охороняється державою з метою регулювання суспільних відносин – це: 

а) норма моралі; 
б) естетична норма; 
в) норма права; 
г) релігійна норма. 
2. Україна за формою державного устрою є:  
а) унітарною;  
б) федеративною;  
в) демократичною;  
г) республікою. 
3. До складу Конституційного суду України по 6 суддів призначають: 
а) Міністерство юстиції, З’їзд суддів, Верховна Рада України; 
б) Президент України, Верховний суд України, Верховна Рада України;  
в) Президент України, З’їзд суддів, Верховна Рада України; 
г) Президент України, З’їзд суддів, Кабінет міністрів України. 
4. України про адміністративні правопорушення передбачені такий вид адміністративних стягнень: 
а) догана; 
б) неустойка; 
в) виправні роботи; 
г) звільнення. 

5. 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. 
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ВАРІАНТ № 22 
 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 

1. Підстави припинення трудового договору. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. Правові відносини – це: 
а) врегульований законами статус правоохоронних органів; 
б)  врегульовані нормами права суспільні відносини; 
в) взаємозв’язки між галузями права і юридичними нормами, з яких вони складаються; 
г) складова правосвідомості особи. 
2. Органом державної виконавчої влади на місцях є:  
а) місцеві держадміністрації; 
б) виконкоми місцевих рад;  
в) місцеві ради депутатів; 
г) місцеві суди. 
3. До системи судів загальної юрисдикції не належать: 
а) військові суди; 
б) вищі спеціалізовані суди; 
в) Верховний Суд України; 
г) апеляційні суди. 

4. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи настає: 

а) з 14 років; 

б) з моменту одержання паспорта; 

в) з настанням повноліття (18 років); 

г) з досягненням 21-річного віку. 
5. 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. 
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ВАРІАНТ № 23 

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Види робочого часу. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. До джерел права належить: 
а) народ; 
б) законодавчий орган держави; 
в) нормативно-правовий акт; 
г) адміністрація президента. 
2. Голову сільської, селищної і міської ради обирає:  
а) обласна державна адміністрація;  
б) призначає Президент;  
в) жителі даної місцевості; 
г) уряд. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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. 
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ВАРІАНТ № 24 
 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Види часу відпочинку. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. Апарат держави це: 
а) здійснення державної політики у різних сферах суспільного життя; 
б) система державних органів, які виконують певні функції держави; 
в) державна структура, яка бере участь у здійсненні завдань держави; 
г) сукупність внутрішньо-єдиних, об'єктивних структурних елементів, які виконують певні функції. 
2. До складу Конституційного суду України по 6 суддів призначають: 
а) Міністерство юстиції, З’їзд суддів, Верховна Рада України; 
б) Президент України, Верховний суд України, Верховна Рада України;  
в) Президент України, З’їзд суддів, Верховна Рада України; 
г) Президент України, З’їзд суддів, Кабінет міністрів України. 
3. 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. 
4. 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 в залежності від доходів кожного з них; 
г) між подружжям залежно від майнового стану кожного з них. 
5. Забороняється займатися підприємницькою діяльністю: 
а) особам, що не мають трудової книжки; 
б) фізичним особам, які не створили юридичної особи; 
в) військовослужбовцям; 
г) іноземним громадянам. 
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Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О. 
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 ВАРІАНТ № 25 
 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 

1. Цивільна правосуб’єктність фізичних та юридичних осіб. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. До системи судів загальної юрисдикції не належать: 
а) військові суди; 
б) вищі спеціалізовані суди; 
в) Верховний Суд України; 
г) апеляційні суди. 
2. Термін, на який призначається адміністративний арешт, становить: 
а) 5 днів; 
б) 10 днів; 
в) 15 днів; 
г) 20 днів. 
3. Статус неповнолітньої дитини має особа: 
а) віком до 10 років; 
б) віком до 14 років; 
в) віком до 18 років; 

г) від 14 до 18 років. 

4. Суб’єктами права загального використання природних ресурсів є: 

а) фізичні особи; 

б) юридичні особи; 

в) фізичні та юридичні особи; 

г) Державні підприємства та установи. 

5. 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. 
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 ВАРІАНТ № 26 
 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 

1. Види адміністративних стягнень. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. Фінансове право як навчальна дисципліна, вивчає: 
а) фінанси; 
б) майнові та вартісні відносини; 
в) правові норми, які регулюють фінансову діяльність держави та інших суб’єктів фінансової системи; 
г) сукупність грошових відносин у господарській сфері. 
2. До правозахисних органів відносять: 
а) пожежну інспекцію; 
б) адвокатуру; 
в) міліцію; 
г) прокуратуру. 

3. Суб’єктами права загального використання природних ресурсів є: 

а) фізичні особи; 

б) юридичні особи; 

в) фізичні та юридичні особи; 

г) Державні підприємства та установи. 

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.  
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ВАРІАНТ № 27 
 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 

1. Перешкоди для укладення шлюбу. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. Рішення про усунення з поста Президента у порядку імпічменту приймає:  
а) Верховною Радою;  
б) Верховним Судом;  
в) Конституційним Судом;  
г) Кабінетом Міністрів. 
2. Підбурювачем є особа: 
а) яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до 
вчинення злочину; 
б) яка шляхом використання інших осіб вчинила злочин; 
в) яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню 
злочину іншими співучасниками; 
г)  яка здійснювала технічне забезпечення вчинення злочину. 
3. 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 місяць. 
4. Статус дитини має особа: 
а) віком до 10 років; 
б) віком до 14 років; 
в) віком до 18 років; 
г) від 14 до 18 років. 
5. Спадкоємцями першої 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. 
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ВАРІАНТ № 28 
 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Види злочинів. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді Україні належить:  
а) районній державній адміністрації;  
б) Президентові України;  
в) державним комітетам;  
г) органам місцевого самоврядування. 
2. До системи правоохоронних органів України належить: 
а) комітет державної безпеки; 
б) органи реєстрації суб’єктів підприємництва; 
в) водна інспекція; 
г) центральне розвідувальне управління. 
3. З якого віку громадяни можуть бути суб'єктами трудового права: 
а) з 13 років; 
б) з 14 років; 
в) з 18 років; 
г) з 21 року 
4. Реальними називаються цивільно-правові угоди: 
а) для укладення яких достатньо лише згоди сторін; 
б) які посвідчені нотаріусом; 
в) які вважаються укладеними не з моменту домовленості сторін, а з моменту виконання певної дії; 
г) які виконуються під час укладення. 
5. Згідно Земельного кодексу в Україні існує така форма власності на землю: 
а) колгоспно-кооперативна; 
б) особиста; 
в) індивідуальна; 
г) комунальна. 
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ВАРІАНТ № 29 

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Майнові й особисті немайнові відносини подружжя. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. Назвіть теорію виникнення держави, що виникла як результат завоювань одних племен іншими, 
поневолення одного народу іншим: 

а) психологічна; 
б) насильства; 
в) договірна; 
г) теологічна. 
2. Субєктом адміністративного правопорушення є: 
а) тільки посадова особа – керівник організації; 
б) фізична (посадова) особа, що досягла віку 16 років і є осудною; 
в) юридична особа, що має дозвіл на здійснення діяльності; 
г) фізична та юридична особа. 
3. За позовами про недоліки проданих речей встановлений строк позовної давності: 
а) 2 місяці; 
б) 6 місяців; 
в) 1 рік;  
г) 3 роки. 
4. В Україні встановлений шлюбний вік (для чоловіків – для жінок): 
а) 18 років – 18 років;                          
б) 17 років – 17 років;                            
в) 17 років – 18 років;                          
г) 18 років – 17 років. 
5. Мінімальна щорічна відпустка становить: 
а) 20 календарних днів; 
б) 24 календарних днів; 
в) 28 календарних днів; 
г) 30 календарних днів. 
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ВАРІАНТ № 30 
 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 

1. Конституційний Суд України. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести:  

1. Об’єкт правопорушення – це: 
а) дієздатна особа, яка скоїла правопорушення; 
б) протиправне діяння, його шкідливий (суспільно небезпечний) результат і причинний зв’язок між ними;  
в) суспільні відносини, що охороняються правом і на які посягає правопорушення; 
г) внутрішнє психічне ставлення особи до вчиненого нею протиправного діяння та його наслідків. 
2. До системи судів загальної юрисдикції належать: 
а) арбітражні суди; 
б) народні суди; 
в) військові суди; 
г) вищі спеціалізовані суди. 
3. Якщо при розлученні між подружжям виник спір про поділ майна, що є їх спільною сумісною 
власністю, розірвання шлюбу може бути здійснене: 
а) органами РАЦС; 
б) господарським судом; 
в) органами опіки і піклування; 
г) судом. 
4. Який вид відпустки надається у зв’язку з вагітністю й пологами, по догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку: 
а) щорічна; 
б) соціальна; 
в) материнська; 
г) відпустка без збереження заробітної плати. 
5. Особи, винні у вчиненні екологічного правопорушення, не несуть відповідальність: 
а) адміністративну; 
б) конституційну; 
в) кримінальну; 
г) дисциплінарну. 
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