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ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  

7.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО» 

Варіант №#### 

1. Традиційно виділяють такі види окремих юридичних станів чинності 

правових актів управління як:  

1) припинення, скасування; 

2) припинення, призупинення; 

3) припинення, зупинення, зміна, скасування; 

4) припинення, призупинення, зміна, досягнення поставленої мети. 

2. Оберіть варіант відповіді, з яким Ви згодні. В залежності від безпосередньої 

мети застосування, заходи адміністративного примусу поділяються на:  

1) адміністративні стягнення, адміністративна відповідальність; 

2) адміністративні стягнення, заходи адміністративного припинення, 

адміністративно-відновлювальні заходи; 

3) заходи фізичного і психічного (психологічного) впливу. 

3. Оберіть варіант відповіді, з яким Ви згодні. Виділяють такі стадії 

адміністративно-процесуальної діяльності: 

1) стадія аналізу ситуації (порушення адміністративної справи), підготовка 

адміністративної справи до розгляду, стадія прийняття рішення по справі, стадія 

виконання прийнятого рішення (завершальна стадія); 

2) порушення адміністративної справи, підготовка адміністративної справи до 

розгляду, стадія прийняття рішення по справі, стадія виконання прийнятого рішення 

(завершальна стадія); 

3) стадія аналізу ситуації (порушення адміністративної справи), стадія прийняття 

рішення по справі, стадія виконання прийнятого рішення (завершальна стадія). 

4. Хто утворює, реорганізовує та ліквідовує міністерства та інші центральні 

органи виконавчої влади: 

1) Президент України за поданням Прем’єр-Міністра України; 

2) Верховна Рада України; 

3) Кабінет Міністрів України; 

4) Прем’єр-Міністр України. 

5. Хто призначає керівників центральних органів виконавчої влади, що не 

входять до Кабінету Міністрів України: 

1) Прем’єр-Міністр України; 

2) Кабінет Міністрів України; 

3) Президент України; 

4) Верховна Рада України. 

6. Назвіть повноваження Верховної Ради України:  

1) проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою;  

2) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики; 
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3) усунення Президента з поста в порядку імпічменту;  

4) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України 

Генерального прокурора;  

5) призначення голови Фонду державного майна України. 

7. Якою є умова реалізації повноваження Верховної Ради України щодо 

прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу 

народного депутата України, групи народних депутатів чи комітету Верховної 

Ради України? 

1) запит має бути попередньо підтриманий не менш як 150 народними 

депутатами; 

2) запит має бути попередньо підтриманий більшістю комітетів Верховної Ради 

України; 

3) запит має бути попередньо підтриманий не менш як 300 народними 

депутатами; 

4) запит має бути попередньо підтриманий конституційною більшістю депутатів. 

8. Президент призначає голів місцевих державних адміністрацій: 

1) за поданням Прем’єр-міністра України; 

2) за поданням Голови Верховної Ради України; 

3) за поданням Кабінету Міністрів України; 

4) за поданням коаліції депутатських фракцій; 

9. Представницькі органи, що створюються частиною жителів, які тимчасово 

або постійно проживають на відповідній території в межах села, селища, міста 

– це: 

1)  загальні збори; 

2)  органи самоорганізації населення; 

3) територіальні громади; 

4)  районні ради. 

10. Кількість народних депутатів, що має право подати законопроект про 

внесення змін до Конституції України, становить:  

1) не менше як 1/3 від конституційного складу; 

2) не менше як 2/3 від конституційного складу; 

3) не менше як 3/4 від конституційного складу; 

4) не менше ніж депутати 5 депутатських груп. 

11. Дисциплінарне стягнення накладається не пізніше: 

1) 1 місяця з дня виявлення пропуску; 

2) 1 місяця з дня здійснення; 

3) 1 року з дня виявлення; 

4) 3 місяців з дня виявлення.  

12. У яких випадках застосовується повна матеріальна відповідальність:  

1) шкода заподіяна не при виконанні трудових обов’язків; 
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2) працівник по недбалості знищив прилад; 

3) робітник по недбалості зіпсував виріб; 

4) робітник по недбалості зіпсував спец. Одяг; 

13. Розпорядження власника про відшкодування шкоди, заподіяної 

працівником необхідно зробити: 

1) не пізніше місяця від дня виявлення шкоди; 

2) не пізніше 10 днів від дня виявлення шкоди; 

3) не пізніше 2 тижнів від дня виявлення шкоди; 

4) не пізніше 2 місяців від дня виявлення шкоди; 

14. Трудові спори працівників про поновленні на роботі незалежно від 

причин звільнення розглядаються: 

1) безпосередньо в міських судах; 

2) тільки у КТС; 

3) у органі, якому підпорядковано підприємство; 

4) спочатку у КТС, потім у суді; 

15. Колективні трудові  спори по питанню виконання колективного договору 

розглядаються: 

1) трудовим арбітражним; 

2) тримірною комісією; 

3) спочатку примірною комісією, потім трудовим арбітражним; 

4) органом, якому підпорядковується підприємство. 

16. Яким чином співвідносяться злочин і склад злочину?  

1) поняття злочин характеризує соціальну сутність кримінально-карного діяння, а 

склад злочину розкриває його юридичну структуру, його необхідні властивості; 

2) поняття злочин і склад злочину – тотожні, бо характеризують діяння, яке 

об’єктивно має властивість суспільної небезпеки; 

3) злочин – це скоєне в реальному житті суспільно небезпечне, винне, 

протиправне і карне діяння, а склад злочину – це процесуальна форма закріплення 

злочину. 

17. Якщо одне діяння підпадає під ознаки двох кримінально-правових норм, 

то має місце: 

1) ідеальна сукупність; 

2) конкуренція кримінально-правових норм; 

3) спеціальна повторність. 

18. Який рецидив має місце, якщо особа тричі скоїла необережний злочин, що 

потягнув загибель людей? 

1) спеціальний; 

2) пенітенціарний; 

3) рецидив злочинів відсутній. 
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19. У відповідях під котрими номерами правильно названо, показання яких 

учасників процесу визнаються джерелами доказів?  

1) обвинуваченого; 

2) підозрюваного; 

3) потерпілого; 

4) експерта; 

5) цивільного позивача; 

6) спеціаліста; 

7) понятого. 

20. У яких відповідях неправильно вказані підстави для скасування або 

зміни судового рішення судом касаційної інстанції? 

1) невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального 

правопорушення та особі засудженого; 

2) неповнота судового розгляду; 

3) невідповідність висновків суду,викладених у судовому рішенні, фактичним 

обставинам кримінального провадження; 

4) істотне порушення вимог кримінального процесуального закону; 

5)  неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність. 

21. Добросовісний незаконний володілець – це: 

1) власник майна; 

2) особа, яка володіє майном і не знає про незаконність свого володіння; 

3) особа, яка володіє майном і не знає та не повинна знати про незаконність 

свого володіння; 

4) особа, яка знає або повинна знати про незаконність свого володіння. 

22. За загальним правилом майнові права автора чинні: 

1) протягом всього життя автора; 

2) протягом всього життя автора та 50 років після його смерті; 

3) протягом всього життя автора та 70 років після його смерті; 

4) протягом всього.  

23. Визначення якого поняття наводиться нижче:  «Одна сторона 

(лізингодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні 

(лізингоодержувачеві) у користування майно, спеціально придбане 

лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених 

лізингоодержувачем специфікацій та умов»?: 

1) лізинг; 

2) прямий лізинг; 

3) непрямий лізинг;  

4) фінансовий лізинг; 

5) оперативний лізинг. 
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24. До вимог щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором 

підряду, застосовується позовна давність : 

1) шість місяців; 

2) десять років; 

3) три роки один; 

4) один рік; 

5) чотирнадцять днів; 

6) життя автора та 30 років після його смерті; 

7) безстрокове. 

25. Назвіть правильні законодавчі положення щодо обов‘язковості судових 

рішень: 

1) судові рішення, що набрали законної сили, є обов‘язковими до виконання 

усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими особами, об‘єднаннями громадян та іншими організаціями, 

громадянами та юридичними особами на всій території України; 

2) судові рішення інших держав не є обов‘язковими до виконання на території 

України; 

3) преюдиційність в Україні не застосовується;  

4 ) невиконання судових рішень тягне передбачену законом відповідальність у 

випадку, коли на цьому наполягає позивач; 

4) невиконання судових рішень тягне передбачену законом відповідальність; 

6) рішення суду є обов’язковим для інших судів при вирішенні іншої подібної 

справи;  

7) судове рішення, яким закінчується розгляд справи у суді, ухвалюється іменем 

України. 

26. Особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх 

права та обов‘язки, мають право: 

1) заявити судді відвід; 

2) заявити клопотання про перегляд справи; 

3) подати заяву про перегляд справи; 

4) подати зауваження на журнал судового засідання; 

5) прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами; 

6) одержувати копії рішень і ухвал; 

7) знайомитися з матеріалами справи. 

 


