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Комплексна контрольна робота 

Варіант 1 

 

1. Загальна характеристика адміністративного права України 

 

Вирішити тестові завданя 

 
1. Суб‘єктом проступку в адміністративному провадженні можуть бути 

1. -неосудні особи 

2. -підприємства незалежно від їх легалізації 

3. -осудні особи, які досягли шістнадцятирічного віку 
4. -осудні особи, які досягли вісімнадцятирічного віку  

2. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються 

1. -районним управлінням юстиції 
2. -місцевими державними адміністраціями 

3. -адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, селищних,міських рад 

4. -директорами підприємств, установ, організацій  

3. Адміністративною дієздатністю є 
1. -можливість визначеного поводження 

2. -здатність суб‘єкта реалізовувати надані йому права і виконувати покладені на нього обов‘язки  

3. -поводження у визначених рамках 
4. -наявність відповідних прав 

4. Кабінет Міністрів України видає 

1. -закони і укази 
2. -розпорядження і накази 

3. -постанови та закони 

4. -постанови та розпорядження 

5. Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було 
звернуто до виконання з дня винесення протягом 

1. -одного місяця 

2. -трьох місяців 
3. -чотирьох місяців 

4. -15 днів 

6. У чому полягають соціальні та економічні результати підприємницької діяльності? 
1. -у налагодженні зовнішньоекономічних зв’язків  

2. -у наповненні податками бюджетів відповідних рівнів 

3. -у наданні робочих місць 

4. -усі відповіді вірні 
7. Довгострокова економічна політика яку здійснює держава в сфері господарювання називається? 

1. -стратегічна 

2. -державна   
3. -міжнародна  

4. -тактична 

8. Поточна економічна і соціальна політика яку здійснює держава в сфері господарювання називається? 

1. -тактична 
2. -державна  

3. -міжнародна  

4. -стратегічна 
9. Основними формами державного планування господарської діяльності є?  

1. -Державна програма економічного та соціального розвитку України 

2. -Державний бюджет України 
3. -державні програми з питань економічного і соціального розвитку 

4. -всі відповіді вірні 

10. Державне замовлення є? 

1. -засобом державного регулювання економіки України 
2. -засобом міжнародного регулювання економіки України 

3. -засобом секторного регулювання економіки України 

4. -засобом інвестиційного регулювання економіки України 
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Комплексна контрольна робота 

Варіант 2 

1. Публічна служба 

 

Вирішити тестові завданя 

 
1. Суб‘єктом проступку в адміністративному провадженні можуть бути 

2. -неосудні особи 
3. -підприємства незалежно від їх легалізації 

4. -осудні особи, які досягли шістнадцятирічного віку 

5. -осудні особи, які досягли вісімнадцятирічного віку  
2. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються 

1. -районним управлінням юстиції 

2. -місцевими державними адміністраціями 

3. -адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, селищних,міських рад 
4. -директорами підприємств, установ, організацій  

3. Адміністративною дієздатністю є 

1. -можливість визначеного поводження 
2. -здатність суб‘єкта реалізовувати надані йому права і виконувати покладені на нього 

обов‘язки 

3. -поводження у визначених рамках 

4. -наявність відповідних прав 
4. Кабінет Міністрів України видає 

1. -закони і укази 

2. -розпорядження і накази 
3. -постанови та закони 

4. -постанови та розпорядження 

5. Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було 
звернуто до виконання з дня винесення протягом 

1. -одного місяця 

2. -трьох місяців 

3. -чотирьох місяців 
4. -15 днів 

6. У чому полягають соціальні та економічні результати підприємницької діяльності? 

1. -у налагодженні зовнішньоекономічних зв’язків  
2. -у наповненні податками бюджетів відповідних рівнів 

3. -у наданні робочих місць 

4. -усі відповіді вірні 
7. Довгострокова економічна політика яку здійснює держава в сфері господарювання називається? 

1. -стратегічна 

2. -державна   

3. -міжнародна  
4. -тактична 

8. Поточна економічна і соціальна політика яку здійснює держава в сфері господарювання називається? 

1. -тактична 
2. -державна  

3. -міжнародна  

4. -стратегічна 

9. Основними формами державного планування господарської діяльності є?  
1. -Державна програма економічного та соціального розвитку України 

2. -Державний бюджет України 

3. -державні програми з питань економічного і соціального розвитку 
4. -всі відповіді вірні 

10. Державне замовлення є? 

1. -засобом державного регулювання економіки України 
2. -засобом міжнародного регулювання економіки України 

3. -засобом секторного регулювання економіки України 

4. -засобом інвестиційного регулювання економіки України 
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Комплексна контрольна робота 

Варіант 3 

 

Адміністративне правопорушення (проступок) 

 

Вирішити тестові завданя 

 
1. Назвіть вимоги, що пред’являються до особи, яка балотується на виборах народних депутатів України:? 

1. -Досягнення 18 років. 
2. -Бути громадянином України 

3. -Мати вищу освіту. 

4. -Проживати в Україні постійно. 

2. Яким вимогам має відповідати громадянин України, якого може бути вибрано народним депутатом України:? 

1. -Мати вищу освіту. 

2. -Володіти українською мовою 

3. -Мати право голосу. 

4. -Досягнення 18 років 

3. Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин який________? 

1. -Притягався до адміністративної відповідальності. 

2. -Має погашену або зняту судимість за вчинення  злочину з необережності 

3. -Має судимість. 
4. -Має погашену або зняту судимість за вчинення умисного злочину. 

4. Який суб’єкт має виключне право на внесення проекту закону про Державний бюджет України:? 

1. -Міністерство економіки України 

2. -Міністерство Фінансів України. 

3. -Кабінет Міністрів України. 

4. -Державне казначейство. 

5. Який суб’єкт призначає позачергові вибори до Верховної Ради:? 

1. -Верховна Рада України. 

2. -Голова Верховної Ради України. 

3. -Президент України. 

4. -Центральна виборча комісія. 
6. Що таке кримінальне право як наука 

1. -це система кримінально-правових норм 

2. -це система теорій, поглядів, ідей 

3. -це наука про злочинність та її попередження 

7. З чого складається Особлива частина кримінального права 

1. -з норм про кримінальну відповідальність за всі види злочинів та прикінцевих і перехідних положень 

2. -з норм спеціального характеру боротьби зі злочинністю, переліку майна, що не підлягає конфіскації, та 

прикінцевих і перехідних положень 

3. -з норм, які визначають, які діяння є злочинами та які покарання передбачені за їх вчинення 

4. -з норм про кримінальну відповідальність та з норм спеціального характеру боротьби зі злочинністю 

8. Стаття 11 КК України визначає, що злочин - це 

1. -визначене законом України суспільно небезпечне діяння, яке посягає на права та законні інтереси особи 
2. -суспільно небезпечне діяння, передбачене виключно в кримінальному законі, яке вчиняється винно і є 

караним 

3. -передбачене КК суспільно небезпечне винне діяння, вчинене суб‘єктом злочину 

4. -передбачене законом України суспільно небезпечне діяння, яке є караним 

9. Суспільна небезпечність діяння полягає в тому, що 

1. -діяння завдає матеріальної чи фізичної шкоди потерпілим 

2. -діяння заподіює реальну шкоду суспільним відносинам, що охороняються законом про кримінальну 

відповідальність 

3. -діяння завдає шкоди відносинам, що охороняються законом про кримінальну відповідальність, або 

містить реальну загрозу заподіяння істотної шкоди 

4. -діяння завдає фізичної шкоди потерпілим. 
10. Вкажіть види складів злочинів за ступенем суспільної небезпечності 

1. -формальний склад, основний склад 

2. -основний, кваліфікований, матеріальний 

3. -основний, кваліфікований, особливо кваліфікований, з пом‘якшуючими обставинами 

4. -формальний, кваліфікований, матеріальний 
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Комплексна контрольна робота 

Варіант 4 

 

Адміністративна відповідальність 

 

Вирішити тестові завданя 
1. Назвіть вимоги, що пред’являються до особи, яка балотується на виборах народних депутатів України:? 

5. -Досягнення 18 років. 
6. -Бути громадянином України 

7. -Мати вищу освіту. 

8. -Проживати в Україні постійно. 

2. Яким вимогам має відповідати громадянин України, якого може бути вибрано народним депутатом України:? 

5. -Мати вищу освіту. 

6. -Володіти українською мовою 

7. -Мати право голосу. 

8. -Досягнення 18 років 

3. Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин який________? 

5. -Притягався до адміністративної відповідальності. 

6. -Має погашену або зняту судимість за вчинення  злочину з необережності 

7. -Має судимість. 
8. -Має погашену або зняту судимість за вчинення умисного злочину. 

4. Який суб’єкт має виключне право на внесення проекту закону про Державний бюджет України:? 

5. -Міністерство економіки України 

6. -Міністерство Фінансів України. 

7. -Кабінет Міністрів України. 

8. -Державне казначейство. 

5. Який суб’єкт призначає позачергові вибори до Верховної Ради:? 

5. -Верховна Рада України. 

6. -Голова Верховної Ради України. 

7. -Президент України. 

8. -Центральна виборча комісія. 
6. Що таке кримінальне право як наука 

4. -це система кримінально-правових норм 

5. -це система теорій, поглядів, ідей 

6. -це наука про злочинність та її попередження 

7. З чого складається Особлива частина кримінального права 

5. -з норм про кримінальну відповідальність за всі види злочинів та прикінцевих і перехідних положень 

6. -з норм спеціального характеру боротьби зі злочинністю, переліку майна, що не підлягає конфіскації, та 

прикінцевих і перехідних положень 

7. -з норм, які визначають, які діяння є злочинами та які покарання передбачені за їх вчинення 

8. -з норм про кримінальну відповідальність та з норм спеціального характеру боротьби зі злочинністю 

8. Стаття 11 КК України визначає, що злочин - це 

5. -визначене законом України суспільно небезпечне діяння, яке посягає на права та законні інтереси особи 
6. -суспільно небезпечне діяння, передбачене виключно в кримінальному законі, яке вчиняється винно і є 

караним 

7. -передбачене КК суспільно небезпечне винне діяння, вчинене суб‘єктом злочину 

8. -передбачене законом України суспільно небезпечне діяння, яке є караним 

9. Суспільна небезпечність діяння полягає в тому, що 

5. -діяння завдає матеріальної чи фізичної шкоди потерпілим 

6. -діяння заподіює реальну шкоду суспільним відносинам, що охороняються законом про кримінальну 

відповідальність 

7. -діяння завдає шкоди відносинам, що охороняються законом про кримінальну відповідальність, або 

містить реальну загрозу заподіяння істотної шкоди 

8. -діяння завдає фізичної шкоди потерпілим. 
10. Вкажіть види складів злочинів за ступенем суспільної небезпечності 

5. -формальний склад, основний склад 

6. -основний, кваліфікований, матеріальний 

7. -основний, кваліфікований, особливо кваліфікований, з пом‘якшуючими обставинами 

8. -формальний, кваліфікований, матеріальний 
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Комплексна контрольна робота                             Варіант 5 

 

Адміністративний процес 

 

Вирішити тестові завданя 
1. Трудове право України це? 

1. -галузь права, що регулює суспільні трудові відносини між працівниками і роботодавцями незалежно від 

форм власності, господарювання чи галузевої належності підприємств, установ, організацій, а також 
регулює інші суспільні відносини, тісно пов’язані з трудовими 

2. -система теорій, поглядів, знань, концепцій про правове регулювання трудових і тісно пов'язаних з ними 

суспільних відносин  

3. -об’єктивно обумовлене об’єднання взаємопов’язаних, внутрішньо погоджених трудових правових норм, 

розподілених по різним структурним підрозділам 

4. -систематизовані відповідно до типової програми знання щодо предмета правового регулювання, норм 

трудового права та їх особливостей 

2. Кодекс законів про працю прийнятий у? 

1. -1971 році  

2. -1999  році 

3. -1981 році 
4. -2005 році 

3. Кодекс законів про працю України регулює? 

1. -трудові відносини працівників усіх видів підприємств, установ, організацій 

2. -трудові відносини працівників підприємств, установ, організацій державної та комунальної форми 

власності 

3. -особливості праці членів кооперативів та їх об єднань, фермерських господарств 

4. -питання пов’язані з укладанням цивільно-правових договорів на виконання певних видів роботи 

4. Об’єктом регулювання трудового права є? 

1. -суспільні відносини, змістом яких є праця 

2. -відносини між працівниками і роботодавцями незалежно від форм власності  

3. -суспільні відносини, змістом яких є право власності на всі об’єкти господарського порядку 
4. -законодавча пропозиція сторонам самим, як правило на взаємовигідній основі, врегулювати певні 

відносини 

5. Потреба в праці – це? 

1. -суспільне відношення, що становить об’єктивну основу людської суті  

2. -основні напрями правового впливу на суб’єктів відносин у сфері праці для забезпечення призначення 

трудового права й законодавства  

3. -суспільні трудові відносини між працівниками і роботодавцями незалежно від форм власності 

4. -спосіб вираження норм права, що  приймаються компетентними на те органами держави 

6. Яка мета використання майна, що надається за договором прокату? 

1. -надання його у безоплатне користування третій особі 

2. -внесення його в якості майнового вкладу в господарські товариства 

3. -споживчі цілі 
4. -передання його у піднайм 

7. За характеристикою договір прокату є договором: 

1. -засновницьким 

2. -організаційним 

3. -публічним 

4. –ризиковим 

8. Хто зобов’язаний проводити капітальний та поточний ремонт майна, зданого в оренду за договором прокату 

1. -наймодавець за свій рахунок 

2. -наймач – капітальний, наймодавець – поточний ремонт 

3. -наймач, в силу закону, з оплатою вартості ремонту наймодавцем 

4. -наймодавець – тільки капітальний 
9. Види лізингу з Цивільним кодексом України? 

1. -прямий та зворотній 

2. -фінансовий та оперативний 

3. -непрямий та фінансовий 

4. -прямий та непрямий 

10. Коли лізингодавець зобов’язується передати майно у користування лізингоодержувачеві договір лізингу є? 

1. -публічним 

2. -консенсуальним 

3. -алеаторним 

4. -реальним 
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Комплексна контрольна робота                                              Варіант 6 

 

 

Загальна характеристика фінансового права України. Вступ до бюджетного права України 

 

Вирішити тестові завданя 
1. Трудове право України це? 

1. -галузь права, що регулює суспільні трудові відносини між працівниками і роботодавцями незалежно від 

форм власності, господарювання чи галузевої належності підприємств, установ, організацій, а також 

регулює інші суспільні відносини, тісно пов’язані з трудовими 

2. -система теорій, поглядів, знань, концепцій про правове регулювання трудових і тісно пов'язаних з ними 

суспільних відносин  

3. -об’єктивно обумовлене об’єднання взаємопов’язаних, внутрішньо погоджених трудових правових норм, 

розподілених по різним структурним підрозділам 
4. -систематизовані відповідно до типової програми знання щодо предмета правового регулювання, норм 

трудового права та їх особливостей 

2. Кодекс законів про працю прийнятий у? 

1. -1971 році  

2. -1999  році 

3. -1981 році 

4. -2005 році 

3. Кодекс законів про працю України регулює? 

1. -трудові відносини працівників усіх видів підприємств, установ, організацій 

2. -трудові відносини працівників підприємств, установ, організацій державної та комунальної форми 

власності 

3. -особливості праці членів кооперативів та їх об єднань, фермерських господарств 
4. -питання пов’язані з укладанням цивільно-правових договорів на виконання певних видів роботи 

4. Об’єктом регулювання трудового права є? 

1. -суспільні відносини, змістом яких є праця 

2. -відносини між працівниками і роботодавцями незалежно від форм власності  

3. -суспільні відносини, змістом яких є право власності на всі об’єкти господарського порядку 

4. -законодавча пропозиція сторонам самим, як правило на взаємовигідній основі, врегулювати певні 

відносини 

5. Потреба в праці – це? 

1. -суспільне відношення, що становить об’єктивну основу людської суті  

2. -основні напрями правового впливу на суб’єктів відносин у сфері праці для забезпечення призначення 

трудового права й законодавства  
3. -суспільні трудові відносини між працівниками і роботодавцями незалежно від форм власності 

4. -спосіб вираження норм права, що  приймаються компетентними на те органами держави 

6. Яка мета використання майна, що надається за договором прокату? 

1. -надання його у безоплатне користування третій особі 

2. -внесення його в якості майнового вкладу в господарські товариства 

3. -споживчі цілі 

4. -передання його у піднайм 

7. За характеристикою договір прокату є договором: 

1. -засновницьким 

2. -організаційним 

3. -публічним 

4. –ризиковим 
8. Хто зобов’язаний проводити капітальний та поточний ремонт майна, зданого в оренду за договором прокату 

1. -наймодавець за свій рахунок 

2. -наймач – капітальний, наймодавець – поточний ремонт 

3. -наймач, в силу закону, з оплатою вартості ремонту наймодавцем 

4. -наймодавець – тільки капітальний 

9. Види лізингу з Цивільним кодексом України? 

1. -прямий та зворотній 

2. -фінансовий та оперативний 

3. -непрямий та фінансовий 

4. -прямий та непрямий 

10. Коли лізингодавець зобов’язується передати майно у користування лізингоодержувачеві договір лізингу є? 
1. -публічним 

2. -консенсуальним 

3. -алеаторним 
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Комплексна контрольна робота                           Варіант 7 

 

Податкова система України 

 

Вирішити тестові завданя 
1. При накладенні стягнення за адміністративне правопорушення враховується 

1. -партійна приналежність порушника 

2. -статева приналежність порушника 
3. -майновий стан порушника 

4. -правильна відповідь відсутня 

2. При накладенні стягнення за адміністративне правопорушення враховується 

1. -працездатність порушника 

2. -сімейний стан порушника 

3. -особа порушника 

4. -статева приналежність правопорушника 

3.Як основні так і додаткові можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення 

1. -попередження 

2. -оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об‘єктом 

адміністративного правопорушення 
3. -видворення за межі України 

4. -штраф 

4. Тільки, як основні можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення 

1. -вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднімоб‘єктом адміністративного 

правопорушення 

2. -примусові роботи 

3. -штраф 

4. -конфіскація 

5. Закон України „Про державну службу” прийнято 

1. -10 грудня 2015 року 

2. -25 березня 1992 року 
3. -28 червня 1996 року 

4. -28 червня 1984 року  

6.Легітимація (легалізація) в господарському праві визначається як? 

1. -підтвердження державою законності входження суб'єктів підприємництва у відносини в сфері 

підприємництва 

2. -державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного 

підрозділу займатися певними видами підприємницької діяльності 

3. -засвідчення факту створення або припинення юридичної особи 

4. -система нормативно-правових актів положення яких встановлюють кваліфікаційні, організаційні, 

технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності 

7. Державна реєстрація для суб’єктів господарювання є? 

1. -загальною обов’язковою умовою для їх легалізації 
2. -спеціальною умовою для їх легалізації 

3. -загальною умовою для їх легалізації 

4. -умовою за бажанням суб’єкта господарювання 

8. Продукція, на яку відсутні документи, що засвідчують її відповідність вимогам нормативних документів? 

1. -забороняється до реалізації споживачам суб’єктами господарювання 

2. -дозволяється до реалізації споживачам суб’єктам господарювання 

3. -дозволяється при умові в подальшому отримання таких документів суб’єктами господарювання 

4. -немає вірної відповіді 

9. До суб’єктів господарювання, що систематично реалізують товари неналежної якості, порушують правила 

торгівлі та надання послуг, умови зберігання та транспортування товарів? 

1. -можуть бути застосовані штрафні та спеціальні адміністративно-господарські санкції до усунення 
виявлених недоліків 

2. -застосовуються штрафні санкції, але тільки до підприємств громадського харчування 

3. -будь-яка заборона є втручанням у внутрішню діяльність підприємства, що категорично забороняється 

відповідно до принципів господарської діяльності за ГКУ 

4. -можуть бути застосовані оперативно-господарські санкції 

10. До нормативно закріплених ознак підприємницької діяльності віднесено?  

1. -безпосередність, самостійність її здійснення  

2. -систематичність, ризиковий характер  

3. -одержання прибутку  

4. -всі відповіді вірні 
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Комплексна контрольна робота 

Варіант 8 

 

Законодавство про банки та банківську діяльність 

Вирішити тестові завданя 
. При накладенні стягнення за адміністративне правопорушення враховується 

5. -партійна приналежність порушника 

6. -статева приналежність порушника 
7. -майновий стан порушника 

8. -правильна відповідь відсутня 

2. При накладенні стягнення за адміністративне правопорушення враховується 

5. -працездатність порушника 

6. -сімейний стан порушника 

7. -особа порушника 

8. -статева приналежність правопорушника 

3.Як основні так і додаткові можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення 

5. -попередження 

6. -оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об‘єктом 

адміністративного правопорушення 
7. -видворення за межі України 

8. -штраф 

4. Тільки, як основні можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення 

5. -вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднімоб‘єктом адміністративного 

правопорушення 

6. -примусові роботи 

7. -штраф 

8. -конфіскація 

5. Закон України „Про державну службу” прийнято 

5. -10 грудня 2015 року 

6. -25 березня 1992 року 
7. -28 червня 1996 року 

8. -28 червня 1984 року  

6.Легітимація (легалізація) в господарському праві визначається як? 

5. -підтвердження державою законності входження суб'єктів підприємництва у відносини в сфері 

підприємництва 

6. -державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного 

підрозділу займатися певними видами підприємницької діяльності 

7. -засвідчення факту створення або припинення юридичної особи 

8. -система нормативно-правових актів положення яких встановлюють кваліфікаційні, організаційні, 

технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності 

7. Державна реєстрація для суб’єктів господарювання є? 

5. -загальною обов’язковою умовою для їх легалізації 
6. -спеціальною умовою для їх легалізації 

7. -загальною умовою для їх легалізації 

8. -умовою за бажанням суб’єкта господарювання 

8. Продукція, на яку відсутні документи, що засвідчують її відповідність вимогам нормативних документів? 

5. -забороняється до реалізації споживачам суб’єктами господарювання 

6. -дозволяється до реалізації споживачам суб’єктам господарювання 

7. -дозволяється при умові в подальшому отримання таких документів суб’єктами господарювання 

8. -немає вірної відповіді 

9. До суб’єктів господарювання, що систематично реалізують товари неналежної якості, порушують правила 

торгівлі та надання послуг, умови зберігання та транспортування товарів? 

5. -можуть бути застосовані штрафні та спеціальні адміністративно-господарські санкції до усунення 
виявлених недоліків 

6. -застосовуються штрафні санкції, але тільки до підприємств громадського харчування 

7. -будь-яка заборона є втручанням у внутрішню діяльність підприємства, що категорично забороняється 

відповідно до принципів господарської діяльності за ГКУ 

8. -можуть бути застосовані оперативно-господарські санкції 

10. До нормативно закріплених ознак підприємницької діяльності віднесено?  

5. -безпосередність, самостійність її здійснення  

6. -систематичність, ризиковий характер  

7. -одержання прибутку  

8. -всі відповіді вірні 
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Комплексна контрольна робота 

Варіант 9 

 

Загальна характеристика кримінального права України 

Вирішити тестові завданя 
1. На вірність кому присягають народні депутати:? 

1. -Конституції. 

2. -Народу. 

3. -Україні. 
4. -Президенту України. 

2. Акти Верховної Ради України приймаються у формі:? 

1. -Постанови. 
2. -Доповіді. 

3. -Рішення. 

4. -Скарги. 

3. З якого моменту починається повноваження народного депутата:? 
1. -З моменту оголошення результатів виборів. 

2. -З моменту офіційного оприлюднення результатів виборів. 

3. -З моменту складення присяги. 
4. -З моменту отримання посвідчення народного депутата. 

4. Для притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності має бути:? 

1. -Пред’явлення обвинувачення. 
2. -Рішення суду 

3. -Склад злочину у діях депутата. 

4. -Згода Верховної Ради України. 

5. Назвіть елементи депутатського індемнітету?  
1. -Народні депутати не несуть відповідальності за результати голосування. 

2. -Народні депутати не несуть відповідальності за висловлювання у Верховній Раді України. 

3. -Народні депутати України не несуть адміністративної відповідальності. 
4. -Правильно все вищевикладене. 

6. Між ким виникають кримінально-правові відносини у результаті дії кримінально-правової норми 

1. -між злочинцем та потерпілим 
2. -між державою та потерпілим 

3. -між державою та особою, яка вчинила злочин 

4. -між злочинцем, державою та потерпілим 

7. Коли застосовується кримінально-правовий метод 
1. -коли особа вчинила будь-яке суспільно небезпечне діяння 

2. -під час призначення особі покарання за злочин 

3. -коли особа вчинила суспільно небезпечне діяння, яке містить ознаки складу злочину, 
передбаченого кримінальним законом 

4. -всі відповіді вірні 

8. Що може бути віднесено до предмета науки кримінального права 

1. -дослідження чинного кримінального права, а також практики його застосування 
2. -дослідження чинного кримінального права та шляхів попередження злочинності 

3. -дослідження положень майбутнього кримінального закону та вивчення особи злочинця 

4. -дослідження практики та його застосування 
9. Яка галузь права є пріоритетною над кримінальним правом 

1. -цивільне право 

2. -адміністративне право 
3. -конституційне право 

4. -кримінальне-процесуальне 

10. Принцип невідворотності кримінальної відповідальності виявляється у тому, що 

1. -кожна особа, в протиправних діяннях якої є склад злочину, повинна понести кримінальну 
відповідальність 

2. -така особа не може бути покарана за один і той самий злочин двічі 

3. -кожній особі, в протиправних діяннях якої є склад злочину, слід призначити покарання 
4. -всі відповіді вірні 
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Комплексна контрольна робота 

Варіант 10 

Злочин 

 

Вирішити тестові завданя 
1. На вірність кому присягають народні депутати:? 

5. -Конституції. 

6. -Народу. 

7. -Україні. 
8. -Президенту України. 

2. Акти Верховної Ради України приймаються у формі:? 

5. -Постанови. 
6. -Доповіді. 

7. -Рішення. 

8. -Скарги. 

3. З якого моменту починається повноваження народного депутата:? 
5. -З моменту оголошення результатів виборів. 

6. -З моменту офіційного оприлюднення результатів виборів. 

7. -З моменту складення присяги. 
8. -З моменту отримання посвідчення народного депутата. 

4. Для притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності має бути:? 

5. -Пред’явлення обвинувачення. 
6. -Рішення суду 

7. -Склад злочину у діях депутата. 

8. -Згода Верховної Ради України. 

5. Назвіть елементи депутатського індемнітету?  
5. -Народні депутати не несуть відповідальності за результати голосування. 

6. -Народні депутати не несуть відповідальності за висловлювання у Верховній Раді України. 

7. -Народні депутати України не несуть адміністративної відповідальності. 
8. -Правильно все вищевикладене. 

6. Між ким виникають кримінально-правові відносини у результаті дії кримінально-правової норми 

5. -між злочинцем та потерпілим 
6. -між державою та потерпілим 

7. -між державою та особою, яка вчинила злочин 

8. -між злочинцем, державою та потерпілим 

7. Коли застосовується кримінально-правовий метод 
5. -коли особа вчинила будь-яке суспільно небезпечне діяння 

6. -під час призначення особі покарання за злочин 

7. -коли особа вчинила суспільно небезпечне діяння, яке містить ознаки складу злочину, 
передбаченого кримінальним законом 

8. -всі відповіді вірні 

8. Що може бути віднесено до предмета науки кримінального права 

5. -дослідження чинного кримінального права, а також практики його застосування 
6. -дослідження чинного кримінального права та шляхів попередження злочинності 

7. -дослідження положень майбутнього кримінального закону та вивчення особи злочинця 

8. -дослідження практики та його застосування 
9. Яка галузь права є пріоритетною над кримінальним правом 

5. -цивільне право 

6. -адміністративне право 
7. -конституційне право 

8. -кримінальне-процесуальне 

10. Принцип невідворотності кримінальної відповідальності виявляється у тому, що 

5. -кожна особа, в протиправних діяннях якої є склад злочину, повинна понести кримінальну 
відповідальність 

6. -така особа не може бути покарана за один і той самий злочин двічі 

7. -кожній особі, в протиправних діяннях якої є склад злочину, слід призначити покарання 
8. -всі відповіді вірні 
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Комплексна контрольна робота 

Варіант 11 

Кримінальна відповідальність 

  

Вирішити тестові завданя 

 
1. Соціальна функція в трудовому праві? 

1. -за її допомогою формується особа працівника в напрямку, необхідному для суспільства 
2. -полягає у тому, що нормами трудового права передбачена система заходів, спрямованих на захист прав і 

законних інтересів конкретних суб'єктів правовідносин 

3. -регулює трудову діяльність громадян, активно впливає на виробництво 

4. -спрямована на формування особистості працівника, потреби в суспільно-корисній праці 

2. Захисна функція в трудовому праві? 

1. -полягає у тому, що нормами трудового права передбачена система заходів, спрямованих на захист прав і 

законних інтересів конкретних суб'єктів правовідносин 

2. -регулює трудову діяльність громадян, активно впливає на виробництво 

3. -за її допомогою формується особа працівника в напрямку, необхідному для суспільства 

4. -спрямована на формування особистості працівника, потреби в суспільно-корисній праці, усвідомлення її 

необхідності, сумлінного ставлення до виконання своїх функціональних обов'язків 

3. До критеріїв диференціації в трудовому праві віднесено? 
1. -статус суб'єктів, умови праці  

2. -територіальне розміщення підприємства  

3. -трудовий зв'язок з підприємством  

4. -всі відповіді вірні 

4. Міжнародні правові акти про працю видаються? 

1. -МОП 

2. -ООН 

3. -ЮНЕСКО 

4. -Міжнародним судом з прав людини  

5. Основні цілі Міжнародної Організації Праці зводяться до? 

1. -захисту інтересів і прав трудящих та їх організацій 
2. -захисту інтересів роботодавців 

3. -захисту інтересів і прав профспілок 

4. -захисту прав і свобод роботодавців і трудящих та їх організацій 

6. Хто може бути відчужувачем за договором довічного утримання? 

1. -повнолітня дієздатна особа або юридична особа 

2. -повнолітня непрацездатна особа 

3. -будь-яка фізична особа незалежно від її віку та стану здоров`я 

4. -непрацездатна фізична особа незалежно від її віку 

7. Право власності на нерухоме майно за договором довічного утримання виникає у набувача з моменту? 

1. -підписання договору 

2. -нотаріального посвідчення договору 

3. -передання нерухомого майна 
4. -державної реєстрації договору 

8. У разі неможливості подальшого виконання фізичною особою обов’язків набувача за договором довічного 

утримання з підстав, що мають істотне значення, обов’язки набувача можуть бути передані за згодою відчужувача: 

1. -члену сім`ї набувача 

2. -члену сім`ї набувача або іншій особі за згодою сторін 

3. -члену сім`ї відчужувача 

4. -іншій особі за згодою сторін  

9. Що виступає предметом у договорі оренди? 

1. -індивідуально-визначена і визначена родовими ознаками, споживана і не споживана 

2. -індивідуально-визначена та неспоживана 

3. -визначена родовими ознаками та неспоживана 
4. -визначена родовими ознаками та споживана 

10. Кожна із сторін договору найму нерухомого майна, укладеного на невизначений строк, може відмовитися від 

договору в будь-який час, письмово попередивши про це другу сторону: 

1. -за 1 місяць 

2. -за 2 місяця 

3. -за 3 місяці 

4. -за 10 днів 
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Комплексна контрольна робота 

Варіант 12 

Кримінальне покарання 

Вирішити тестові завданя 
1. Соціальна функція в трудовому праві? 

1. -за її допомогою формується особа працівника в напрямку, необхідному для суспільства 

2. -полягає у тому, що нормами трудового права передбачена система заходів, спрямованих на захист прав і 
законних інтересів конкретних суб'єктів правовідносин 

3. -регулює трудову діяльність громадян, активно впливає на виробництво 

4. -спрямована на формування особистості працівника, потреби в суспільно-корисній праці 

2. Захисна функція в трудовому праві? 

1. -полягає у тому, що нормами трудового права передбачена система заходів, спрямованих на захист прав і 

законних інтересів конкретних суб'єктів правовідносин 

2. -регулює трудову діяльність громадян, активно впливає на виробництво 

3. -за її допомогою формується особа працівника в напрямку, необхідному для суспільства 

4. -спрямована на формування особистості працівника, потреби в суспільно-корисній праці, усвідомлення її 

необхідності, сумлінного ставлення до виконання своїх функціональних обов'язків 

3. До критеріїв диференціації в трудовому праві віднесено? 
1. -статус суб'єктів, умови праці  

2. -територіальне розміщення підприємства  

3. -трудовий зв'язок з підприємством  

4. -всі відповіді вірні 

4. Міжнародні правові акти про працю видаються? 

1. –МОП 

2. -ООН 

3. -ЮНЕСКО 

4. -Міжнародним судом з прав людини  

5. Основні цілі Міжнародної Організації Праці зводяться до? 

1. -захисту інтересів і прав трудящих та їх організацій 
2. -захисту інтересів роботодавців 

3. -захисту інтересів і прав профспілок 

4. -захисту прав і свобод роботодавців і трудящих та їх організацій 

6. Хто може бути відчужувачем за договором довічного утримання? 

1. -повнолітня дієздатна особа або юридична особа 

2. -повнолітня непрацездатна особа 

3. -будь-яка фізична особа незалежно від її віку та стану здоров`я 

4. -непрацездатна фізична особа незалежно від її віку 

7. Право власності на нерухоме майно за договором довічного утримання виникає у набувача з моменту? 

1. -підписання договору 

2. -нотаріального посвідчення договору 

3. -передання нерухомого майна 
4. -державної реєстрації договору 

8. У разі неможливості подальшого виконання фізичною особою обов’язків набувача за договором довічного 

утримання з підстав, що мають істотне значення, обов’язки набувача можуть бути передані за згодою відчужувача: 

1. -члену сім`ї набувача 

2. -члену сім`ї набувача або іншій особі за згодою сторін 

3. -члену сім`ї відчужувача 

4. -іншій особі за згодою сторін  

9. Що виступає предметом у договорі оренди? 

1. -індивідуально-визначена і визначена родовими ознаками, споживана і не споживана 

2. -індивідуально-визначена та неспоживана 

3. -визначена родовими ознаками та неспоживана 
4. -визначена родовими ознаками та споживана 

10. Кожна із сторін договору найму нерухомого майна, укладеного на невизначений строк, може відмовитися від 

договору в будь-який час, письмово попередивши про це другу сторону: 

1. -за 1 місяць 

2. -за 2 місяця 

3. -за 3 місяці 

4. -за 10 днів 
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Комплексна контрольна робота 

Варіант 13 

 

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх 

 

Вирішити тестові завданя 
1. До місцевих органів державної виконавчої влади відносяться 

1. -місцеві суди 
2. -місцеві державні адміністрації 

3. -об‘єднання громадян 

4. -обласні ради  

2. При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення може звільнити порушника від 

відповідальності 

1. -начальник виконавчої служби 

2. -особа, яка склала протокол про адміністративне правопорушення. 

3. -орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу 

4. -суд 

3.Не підлягає адміністративній відповідальності особа 

1. -яка діяла в умовах стихійного лиха 

2. -яка діяла в стані сп‘яніння 
3. -відсутня правильна відповідь 

4. -яка  не досягла 18 років 

4. За вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення 

1. -усна догана 

2. -примусові роботи 

3. -попередження 

4. -позбавлення волі 

5. Адміністративній відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення підлягає особа 

1. -яка була в стані неосудності 

2. -яка діяла в стані необхідної оборони 

3. -яка діяла в стані сп‘яніння 
4. -яка діяла у стані крайньої необхідності 

6. Ліцензування та квотування є засобами?  

1. -державного регулювання у сфері господарювання 

2. -адміністративного регулювання у сфері господарювання 

3. -міжнародного регулювання у сфері господарювання 

4. -політичного регулювання у сфері господарювання 

7. Якість продукції, робіт і послуг, їх безпека - це? 

1. -вимоги до господарської діяльності 

2. -ознака господарської діяльності 

3. -принцип господарської діяльності 

4. -система господарської діяльності 

8. Екологічна безпека виробництва – це? 
1. -вимоги до господарської діяльності 

2. -принцип господарської діяльності 

3. -система господарської діяльності 

4. -ознака господарської діяльності 

9. Державна холдингова компанія це? 

1. -холдингова компанія, утворена у формі акціонерного товариства  

2. -холдингова компанія, утворена у формі комунального підприємства 

3. -холдингова компанія, утворена у формі корпораціі 

4. -холдингова компанія, утворена у формі концерна  

10. Суб'єкт господарювання, здійснюючи господарську діяльність, має право? 

1. -експлуатувати корисні властивості наданих йому природних ресурсів та одержувати доходи від 
результатів господарської діяльності, пов'язаної з їх використанням  

2. -використовувати для господарських потреб корисні копалини місцевого значення, водні об'єкти, лісові 

ресурси, що знаходяться на наданій йому земельній ділянці 

3. -одержувати пільгові короткострокові та довгострокові кредити для реалізації заходів щодо ефективного 

використання, відтворення та охорони природних ресурсів і вимагати компенсації шкоди, завданої 

належним йому природним ресурсам іншими суб'єктами 

4. -всі відповіді вірні 
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Комплексна контрольна робота 

Варіант 14 

 

Відповідальність за окремі види злочинів 

 

Вирішити тестові завданя 

 
1. До місцевих органів державної виконавчої влади відносяться 

1. -місцеві суди 
2. -місцеві державні адміністрації 

3. -об‘єднання громадян 

4. -обласні ради  

2. При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення може звільнити порушника від 

відповідальності 

1. -начальник виконавчої служби 

2. -особа, яка склала протокол про адміністративне правопорушення. 

3. -орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу 

4. -суд 

3.Не підлягає адміністративній відповідальності особа 

1. -яка діяла в умовах стихійного лиха 

2. -яка діяла в стані сп‘яніння 
3. -відсутня правильна відповідь 

4. -яка  не досягла 18 років 

4. За вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення 

1. -усна догана 

2. -примусові роботи 

3. -попередження 

4. -позбавлення волі 

5. Адміністративній відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення підлягає особа 

1. -яка була в стані неосудності 

2. -яка діяла в стані необхідної оборони 

3. -яка діяла в стані сп‘яніння 
4. -яка діяла у стані крайньої необхідності 

6. Ліцензування та квотування є засобами?  

1. -державного регулювання у сфері господарювання 

2. -адміністративного регулювання у сфері господарювання 

3. -міжнародного регулювання у сфері господарювання 

4. -політичного регулювання у сфері господарювання 

7. Якість продукції, робіт і послуг, їх безпека - це? 

1. -вимоги до господарської діяльності 

2. -ознака господарської діяльності 

3. -принцип господарської діяльності 

4. -система господарської діяльності 

8. Екологічна безпека виробництва – це? 
1. -вимоги до господарської діяльності 

2. -принцип господарської діяльності 

3. -система господарської діяльності 

4. -ознака господарської діяльності 

9. Державна холдингова компанія це? 

1. -холдингова компанія, утворена у формі акціонерного товариства  

2. -холдингова компанія, утворена у формі комунального підприємства 

3. -холдингова компанія, утворена у формі корпораціі 

4. -холдингова компанія, утворена у формі концерна  

10. Суб'єкт господарювання, здійснюючи господарську діяльність, має право? 

1. -експлуатувати корисні властивості наданих йому природних ресурсів та одержувати доходи від 
результатів господарської діяльності, пов'язаної з їх використанням  

2. -використовувати для господарських потреб корисні копалини місцевого значення, водні об'єкти, 

лісові ресурси, що знаходяться на наданій йому земельній ділянці 

3. -одержувати пільгові короткострокові та довгострокові кредити для реалізації заходів щодо 

ефективного використання, відтворення та охорони природних ресурсів і вимагати компенсації 

шкоди, завданої належним йому природним ресурсам іншими суб'єктами 

4. -всі відповіді вірні 
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Комплексна контрольна робота 

Варіант 15 

Суб’єкти цивільних правовідносин 

 

Вирішити тестові завданя 
1. Хто призначає чергові вибори до Верховної Ради:? 

1. -Верховна Рада України. 

2. -Голова Верховної Ради України. 

3. -Не потребується окремого рішення про їх призначення. 

4. -Центральна виборча комісія. 

2. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на _____? 

1. -Громадських засадах. 

2. -Власний страх і ризик. 
3. -Постійній основі. 

4. -Совість. 

3. Назвіть види діяльності, які не сумісні із роботою народного депутата:? 

1. -Державна служба. 

2. -Участь у наукових конференціях 

3. -Лікарська практика. 

4. -Літераторство. 

4. На протязі якого часу народний  депутат повинен скласти свої повноваження чи припинити діяльність, 

несумісну із депутатською, якщо виникли обставини, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського 

мандата:? 

1. -Двох тижнів. 

2. -3 тижнів. 
3. -10 днів. 

4. -1 місяця. 

5. Перед вступом на посаду народні депутати України складають присягу перед________? 

1. -Народом України. 

2. -Богом. 

3. -Власною совістю. 

4. -Верховною Радою України. 

6. Термін «бездіяльність» означає 

1. -що особа, яка вчиняє злочин, не передбачає шкідливість своєї поведінки 

2. -утримання особи від покладених на неї обов‘язків при можливості їх виконати 

3. -утримання особи від будь-яких дій, які вона могла виконати 
4. -що особа, яка вчиняє злочин, передбачає шкідливість своєї поведінки, але легковажно розраховувала на їх 

відвернення 

7. Злочин, передбачений ст. 185 КК «Крадіжка», відмінний від злочину, передбаченого ст. 119 КК «Вбивство з 

необережності» 

1. -характером суспільної небезпеки 

2. -ступенем суспільної небезпеки 

3. -характером та тяжкістю завданої шкоди 

4. - всі відповіді вірні 

8. Злочином є тільки передбачене законом про кримінальну відповідальність 

1. -умисне діяння особи 

2. -винне діяння особи 

3. -будь-яке діяння особи 
4. - небезпечне діяння 

9. Малозначним діяння буде визнане тоді 

1. -коли воно не заподіяло істотної шкоди фізичним та юридичним особам, суспільству, державі 

2. -коли істотна шкода не заподіяна і не могла бути заподіяна 

3. -коли шкода, яка могла бути заподіяна, не сталася під впливом непереборної сили 

4. - коли шкода, яка була заподіяна, сталася під впливом непереборної сили 

10. Злочин з усіченим складом має місце 

1. -коли пропущена хоча б одна стадія попередньої злочинної діяльності (приготування або замах) 

2. -коли наслідки не настали, незважаючи на те, що винний зробив все від нього залежне для їх настання 

3. -коли стадія приготування або незакінченого замаху загоном визнається закінченим злочином 

4. -коли наслідки  фактично настали 
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Комплексна контрольна робота 

Варіант 16 

 

Кримінальний процес 

Вирішити тестові завданя 
1. Хто призначає чергові вибори до Верховної Ради:? 

1. -Верховна Рада України. 

2. -Голова Верховної Ради України. 
3. -Не потребується окремого рішення про їх призначення. 

4. -Центральна виборча комісія. 

2. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на _____? 

1. -Громадських засадах. 

2. -Власний страх і ризик. 

3. -Постійній основі. 

4. -Совість. 

3. Назвіть види діяльності, які не сумісні із роботою народного депутата:? 

1. -Державна служба. 

2. -Участь у наукових конференціях 

3. -Лікарська практика. 
4. -Літераторство. 

4. На протязі якого часу народний  депутат повинен скласти свої повноваження чи припинити діяльність, 

несумісну із депутатською, якщо виникли обставини, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського 

мандата:? 

1. -Двох тижнів. 

2. -3 тижнів. 

3. -10 днів. 

4. -1 місяця. 

5. Перед вступом на посаду народні депутати України складають присягу перед________? 

1. -Народом України. 

2. -Богом. 
3. -Власною совістю. 

4. -Верховною Радою України. 

6. Термін «бездіяльність» означає 

1. -що особа, яка вчиняє злочин, не передбачає шкідливість своєї поведінки 

2. -утримання особи від покладених на неї обов‘язків при можливості їх виконати 

3. -утримання особи від будь-яких дій, які вона могла виконати 

4. -що особа, яка вчиняє злочин, передбачає шкідливість своєї поведінки, але легковажно розраховувала 

на їх відвернення 

7. Злочин, передбачений ст. 185 КК «Крадіжка», відмінний від злочину, передбаченого ст. 119 КК «Вбивство з 

необережності» 

1. -характером суспільної небезпеки 

2. -ступенем суспільної небезпеки 
3. -характером та тяжкістю завданої шкоди 

4. - всі відповіді вірні 

8. Злочином є тільки передбачене законом про кримінальну відповідальність 

1. -умисне діяння особи 

2. -винне діяння особи 

3. -будь-яке діяння особи 

4. - небезпечне діяння 

9. Малозначним діяння буде визнане тоді 

1. -коли воно не заподіяло істотної шкоди фізичним та юридичним особам, суспільству, державі 

2. -коли істотна шкода не заподіяна і не могла бути заподіяна 

3. -коли шкода, яка могла бути заподіяна, не сталася під впливом непереборної сили 
4. - коли шкода, яка була заподіяна, сталася під впливом непереборної сили 

10. Злочин з усіченим складом має місце 

1. -коли пропущена хоча б одна стадія попередньої злочинної діяльності (приготування або замах) 

2. -коли наслідки не настали, незважаючи на те, що винний зробив все від нього залежне для їх настання 

3. -коли стадія приготування або незакінченого замаху загоном визнається закінченим злочином 

4. -коли наслідки  фактично настали 
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Комплексна контрольна робота 

Варіант 17 

 

Загальна характеристика цивільного права та цивільних правовідносин 

 

Вирішити тестові завданя 
 

1.Які відносини є предметом трудового права? 

1. -трудові та інші, тісно пов’язані з трудовими відносини 

2. -будь-які відносини, пов’язані з працею 

3. -тільки індивідуальні трудові відносини 

4. -тільки колективні трудові відносини 

2. До класифікації методів за способом впливу на поведінку людей віднесено? 

1. -заборона, наказ, дозвіл, рекомендація  
2. -дозвіл, заборона  

3. -рекомендації, диференціація, консультація 

4. -єдність, диференціація, локальність 

3. Локальні джерела трудового права – це…? 

1. -правові акти, прийняті зборами колективів на рівні підприємств, установ, організацій 

2. -нормативно-правові акти, що прийняті ВР України 

3. -нормативно-правові акти, що прийняті Кабінетом Міністрів України 

4. -нормативно-правові акти, що прийняті Президентом України 

4. Сторони локальних актів? 

1. -власник або уповноважений власником орган, профспілковий комітет, трудовий колектив 

2. -трудовий колектив та центр зайнятості 

3. -органи місцевого самоврядування та власник підприємства, установи, організації 
4. -профспілковий комітет та трудовий колектив 

5. Економічна функція в трудовому праві? 

1. -регулює трудову діяльність громадян, активно впливає на виробництво 

2. -полягає у тому, що нормами трудового права передбачена система заходів, спрямованих на захист прав і 

законних інтересів конкретних суб'єктів правовідносин 

3. -за її допомогою формується особа працівника в напрямку, необхідному для суспільства 

4. -спрямована на формування особистості працівника, потреби в суспільно-корисній праці, усвідомлення її 

необхідності, сумлінного ставлення до виконання своїх функціональних обов'язків 

6. Яким є договір дарування, в якому одна сторона зобов’язується в майбутньому передати безоплатно другій 

стороні річ? 

1. -консенсуальним 
2. -реальним 

3. -публічним 

4. -триваючим 

7. Форма договору дарування валютних цінностей на суму, яка перевищує 50 неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян? 

1. -конклюдентна  

2. -усна форма 

3. -проста письмова 

4. -письмова форма і підлягає нотаріальному посвідченню 

8. Позовна давність для розірвання договору дарування? 

1. -6 місяців 

2. -1 рік 
3. -3 роки 

4. -законом не встановлено 

9. Договір ренти є договором про? 

1. -передання майна у власність 

2. -оплатне передання майна у користування 

3. -безоплатне передання майна у власність 

4. -оплатне передання майнових прав 

10. Характеристика договору довічного утримання? 

1. -односторонній, консенсуальний, оплатний 

2. -двосторонній, оплатний, реальний 

3. -двосторонній, безоплатний, консенсуальний 
4. -односторонній, реальний, 
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Комплексна контрольна робота 

Варіант 18 

Суб’єкти цивільних правовідносин 

Вирішити тестові завданя 
1. Суб‘єктом проступку в адміністративному провадженні можуть бути 

1. -неосудні особи 
2. -підприємства незалежно від їх легалізації 

3. -осудні особи, які досягли шістнадцятирічного віку 

4. -осудні особи, які досягли вісімнадцятирічного віку  
2. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються 

1. -районним управлінням юстиції 

2. -місцевими державними адміністраціями 

3. -адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, селищних,міських рад 
4. -директорами підприємств, установ, організацій  

3. Адміністративною дієздатністю є 

1. -можливість визначеного поводження 
2. -здатність суб‘єкта реалізовувати надані йому права і виконувати покладені на нього 

обов‘язки 

3. -поводження у визначених рамках 

4. -наявність відповідних прав 
4. Кабінет Міністрів України видає 

1. -закони і укази 

2. -розпорядження і накази 
3. -постанови та закони 

4. -постанови та розпорядження 

5. Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було 
звернуто до виконання з дня винесення протягом 

1. -одного місяця 

2. -трьох місяців 

3. -чотирьох місяців 
4. -15 днів 

6. У чому полягають соціальні та економічні результати підприємницької діяльності? 

1. -у налагодженні зовнішньоекономічних зв’язків  
2. -у наповненні податками бюджетів відповідних рівнів 

3. -у наданні робочих місць 

4. -усі відповіді вірні 
7. Довгострокова економічна політика яку здійснює держава в сфері господарювання називається? 

1. -стратегічна 

2. -державна   

3. -міжнародна  
4. -тактична 

8. Поточна економічна і соціальна політика яку здійснює держава в сфері господарювання називається? 

1. -тактична 
2. -державна  

3. -міжнародна  

4. -стратегічна 

9. Основними формами державного планування господарської діяльності є?  
1. -Державна програма економічного та соціального розвитку України 

2. -Державний бюджет України 

3. -державні програми з питань економічного і соціального розвитку 
4. -всі відповіді вірні 

10. Державне замовлення є? 

1. -засобом державного регулювання економіки України 
2. -засобом міжнародного регулювання економіки України 

3. -засобом секторного регулювання економіки України 

4. -засобом інвестиційного регулювання економіки України 
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Комплексна контрольна робота 

Варіант 19 

Правочини 

Вирішити тестові завданя 
1. Суб‘єктом проступку в адміністративному провадженні можуть бути 

1. -неосудні особи 
2. -підприємства незалежно від їх легалізації 

3. -осудні особи, які досягли шістнадцятирічного віку 

4. -осудні особи, які досягли вісімнадцятирічного віку  
2. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються 

1. -районним управлінням юстиції 

2. -місцевими державними адміністраціями 

3. -адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, селищних,міських рад 
4. -директорами підприємств, установ, організацій  

3. Адміністративною дієздатністю є 

1. -можливість визначеного поводження 
2. -здатність суб‘єкта реалізовувати надані йому права і виконувати покладені на нього 

обов‘язки 

3. -поводження у визначених рамках 

4. -наявність відповідних прав 
4. Кабінет Міністрів України видає 

1. -закони і укази 

2. -розпорядження і накази 
3. -постанови та закони 

4. -постанови та розпорядження 

5. Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було 
звернуто до виконання з дня винесення протягом 

1. -одного місяця 

2. -трьох місяців 

3. -чотирьох місяців 
4. -15 днів 

6. У чому полягають соціальні та економічні результати підприємницької діяльності? 

1. -у налагодженні зовнішньоекономічних зв’язків  
2. -у наповненні податками бюджетів відповідних рівнів 

3. -у наданні робочих місць 

4. -усі відповіді вірні 
7. Довгострокова економічна політика яку здійснює держава в сфері господарювання називається? 

1. -стратегічна 

2. -державна   

3. -міжнародна  
4. -тактична 

8. Поточна економічна і соціальна політика яку здійснює держава в сфері господарювання називається? 

1. -тактична 
2. -державна  

3. -міжнародна  

4. -стратегічна 

9. Основними формами державного планування господарської діяльності є?  
1. -Державна програма економічного та соціального розвитку України 

2. -Державний бюджет України 

3. -державні програми з питань економічного і соціального розвитку 
4. -всі відповіді вірні 

10. Державне замовлення є? 

1. -засобом державного регулювання економіки України 
2. -засобом міжнародного регулювання економіки України 

3. -засобом секторного регулювання економіки України 

4. -засобом інвестиційного регулювання економіки України 
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Комплексна контрольна робота 

Варіант 20 

 

Представництво і довіреність 

Вирішити тестові завданя 
1. Назвіть вимоги, що пред’являються до особи, яка балотується на виборах народних депутатів України: 

1. -Досягнення 18 років. 

2. -Бути громадянином України 
3. -Мати вищу освіту. 

4. -Проживати в Україні постійно. 

2. Яким вимогам має відповідати громадянин України, якого може бути вибрано народним депутатом України:? 

1. -Мати вищу освіту. 

2. -Володіти українською мовою 

3. -Мати право голосу. 

4. -Досягнення 18 років 

3. Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин який________? 

1. -Притягався до адміністративної відповідальності. 

2. -Має погашену або зняту судимість за вчинення  злочину з необережності 

3. -Має судимість. 
4. -Має погашену або зняту судимість за вчинення умисного злочину. 

4. Який суб’єкт має виключне право на внесення проекту закону про Державний бюджет України:? 

1. -Міністерство економіки України 

2. -Міністерство Фінансів України. 

3. -Кабінет Міністрів України. 

4. -Державне казначейство. 

5. Який суб’єкт призначає позачергові вибори до Верховної Ради:? 

1. -Верховна Рада України. 

2. -Голова Верховної Ради України. 

3. -Президент України. 

4. -Центральна виборча комісія. 
6. Що таке кримінальне право як наука 

1. -це система кримінально-правових норм 

2. -це система теорій, поглядів, ідей 

3. -це наука про злочинність та її попередження 

7. З чого складається Особлива частина кримінального права 

1. -з норм про кримінальну відповідальність за всі види злочинів та прикінцевих і перехідних положень 

2. -з норм спеціального характеру боротьби зі злочинністю, переліку майна, що не підлягає конфіскації, 

та прикінцевих і перехідних положень 

3. -з норм, які визначають, які діяння є злочинами та які покарання передбачені за їх вчинення 

4. -з норм про кримінальну відповідальність та з норм спеціального характеру боротьби зі злочинністю 

8. Стаття 11 КК України визначає, що злочин - це 

1. -визначене законом України суспільно небезпечне діяння, яке посягає на права та законні інтереси 
особи 

2. -суспільно небезпечне діяння, передбачене виключно в кримінальному законі, яке вчиняється винно і 

є караним 

3. -передбачене КК суспільно небезпечне винне діяння, вчинене суб‘єктом злочину 

4. -передбачене законом України суспільно небезпечне діяння, яке є караним 

9. Суспільна небезпечність діяння полягає в тому, що 

1. -діяння завдає матеріальної чи фізичної шкоди потерпілим 

2. -діяння заподіює реальну шкоду суспільним відносинам, що охороняються законом про кримінальну 

відповідальність 

3. -діяння завдає шкоди відносинам, що охороняються законом про кримінальну відповідальність, або 

містить реальну загрозу заподіяння істотної шкоди 
4. -діяння завдає фізичної шкоди потерпілим. 

10. Вкажіть види складів злочинів за ступенем суспільної небезпечності 

1. -формальний склад, основний склад 

2. -основний, кваліфікований, матеріальний 

3. -основний, кваліфікований, особливо кваліфікований, з пом‘якшуючими обставинами 

4. -формальний, кваліфікований, матеріальний 
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Комплексна контрольна робота 

Варіант 21 

 

Загальна характеристика права власності та інші речові права 

Вирішити тестові завданя 
1. Назвіть вимоги, що пред’являються до особи, яка балотується на виборах народних депутатів України: 

1. -Досягнення 18 років. 

2. -Бути громадянином України 
3. -Мати вищу освіту. 

4. -Проживати в Україні постійно. 

2. Яким вимогам має відповідати громадянин України, якого може бути вибрано народним депутатом України:? 

1. -Мати вищу освіту. 

2. -Володіти українською мовою 

3. -Мати право голосу. 

4. -Досягнення 18 років 

3. Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин який________? 

1. -Притягався до адміністративної відповідальності. 

2. -Має погашену або зняту судимість за вчинення  злочину з необережності 

3. -Має судимість. 
4. -Має погашену або зняту судимість за вчинення умисного злочину. 

4. Який суб’єкт має виключне право на внесення проекту закону про Державний бюджет України:? 

1. -Міністерство економіки України 

2. -Міністерство Фінансів України. 

3. -Кабінет Міністрів України. 

4. -Державне казначейство. 

5. Який суб’єкт призначає позачергові вибори до Верховної Ради:? 

1. -Верховна Рада України. 

2. -Голова Верховної Ради України. 

3. -Президент України. 

4. -Центральна виборча комісія. 
6. Що таке кримінальне право як наука 

1. -це система кримінально-правових норм 

2. -це система теорій, поглядів, ідей 

3. -це наука про злочинність та її попередження 

7. З чого складається Особлива частина кримінального права 

1. -з норм про кримінальну відповідальність за всі види злочинів та прикінцевих і перехідних положень 

2. -з норм спеціального характеру боротьби зі злочинністю, переліку майна, що не підлягає конфіскації, 

та прикінцевих і перехідних положень 

3. -з норм, які визначають, які діяння є злочинами та які покарання передбачені за їх вчинення 

4. -з норм про кримінальну відповідальність та з норм спеціального характеру боротьби зі злочинністю 

8. Стаття 11 КК України визначає, що злочин - це 

1. -визначене законом України суспільно небезпечне діяння, яке посягає на права та законні інтереси 
особи 

2. -суспільно небезпечне діяння, передбачене виключно в кримінальному законі, яке вчиняється винно і 

є караним 

3. -передбачене КК суспільно небезпечне винне діяння, вчинене суб‘єктом злочину 

4. -передбачене законом України суспільно небезпечне діяння, яке є караним 

9. Суспільна небезпечність діяння полягає в тому, що 

1. -діяння завдає матеріальної чи фізичної шкоди потерпілим 

2. -діяння заподіює реальну шкоду суспільним відносинам, що охороняються законом про кримінальну 

відповідальність 

3. -діяння завдає шкоди відносинам, що охороняються законом про кримінальну відповідальність, або 

містить реальну загрозу заподіяння істотної шкоди 
4. -діяння завдає фізичної шкоди потерпілим. 

10. Вкажіть види складів злочинів за ступенем суспільної небезпечності 

1. -формальний склад, основний склад 

2. -основний, кваліфікований, матеріальний 

3. -основний, кваліфікований, особливо кваліфікований, з пом‘якшуючими обставинами 

4. -формальний, кваліфікований, матеріальний 
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Комплексна контрольна робота 

Варіант 22 

 

Форми та види власності 

Вирішити тестові завданя 
1. Трудове право України це? 

1. -галузь права, що регулює суспільні трудові відносини між працівниками і роботодавцями незалежно 

від форм власності, господарювання чи галузевої належності підприємств, установ, організацій, а 
також регулює інші суспільні відносини, тісно пов’язані з трудовими 

2. -система теорій, поглядів, знань, концепцій про правове регулювання трудових і тісно пов'язаних з 

ними суспільних відносин  

3. -об’єктивно обумовлене об’єднання взаємопов’язаних, внутрішньо погоджених трудових правових 

норм, розподілених по різним структурним підрозділам 

4. -систематизовані відповідно до типової програми знання щодо предмета правового регулювання, норм 

трудового права та їх особливостей 

2. Кодекс законів про працю прийнятий у? 

1. -1971 році  

2. -1999  році 

3. -1981 році 
4. -2005 році 

3. Кодекс законів про працю України регулює? 

1. -трудові відносини працівників усіх видів підприємств, установ, організацій 

2. -трудові відносини працівників підприємств, установ, організацій державної та комунальної форми 

власності 

3. -особливості праці членів кооперативів та їх об єднань, фермерських господарств 

4. -питання пов’язані з укладанням цивільно-правових договорів на виконання певних видів роботи 

4. Об’єктом регулювання трудового права є? 

1. -суспільні відносини, змістом яких є праця 

2. -відносини між працівниками і роботодавцями незалежно від форм власності  

3. -суспільні відносини, змістом яких є право власності на всі об’єкти господарського порядку 
4. -законодавча пропозиція сторонам самим, як правило на взаємовигідній основі, врегулювати певні 

відносини 

5. Потреба в праці – це? 

1. -суспільне відношення, що становить об’єктивну основу людської суті  

2. -основні напрями правового впливу на суб’єктів відносин у сфері праці для забезпечення призначення 

трудового права й законодавства  

3. -суспільні трудові відносини між працівниками і роботодавцями незалежно від форм власності 

4. -спосіб вираження норм права, що  приймаються компетентними на те органами держави 

6. Яка мета використання майна, що надається за договором прокату? 

1. -надання його у безоплатне користування третій особі 

2. -внесення його в якості майнового вкладу в господарські товариства 

3. -споживчі цілі 
4. -передання його у піднайм 

7. За характеристикою договір прокату є договором: 

1. -засновницьким 

2. -організаційним 

3. -публічним 

4. –ризиковим 

8. Хто зобов’язаний проводити капітальний та поточний ремонт майна, зданого в оренду за договором прокату 

1. -наймодавець за свій рахунок 

2. -наймач – капітальний, наймодавець – поточний ремонт 

3. -наймач, в силу закону, з оплатою вартості ремонту наймодавцем 

4. -наймодавець – тільки капітальний 
9. Види лізингу з Цивільним кодексом України? 

1. -прямий та зворотній 

2. -фінансовий та оперативний 

3. -непрямий та фінансовий 

4. -прямий та непрямий 

10. Коли лізингодавець зобов’язується передати майно у користування лізингоодержувачеві договір лізингу є? 

1. -публічним 

2. -консенсуальним 

3. -алеаторним 
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Комплексна контрольна робота 

Варіант 23 

 

Право інтелектуальної власності 

Вирішити тестові завданя 
1. Трудове право України це? 

1. -галузь права, що регулює суспільні трудові відносини між працівниками і роботодавцями незалежно 

від форм власності, господарювання чи галузевої належності підприємств, установ, організацій, а 
також регулює інші суспільні відносини, тісно пов’язані з трудовими 

2. -система теорій, поглядів, знань, концепцій про правове регулювання трудових і тісно пов'язаних з 

ними суспільних відносин  

3. -об’єктивно обумовлене об’єднання взаємопов’язаних, внутрішньо погоджених трудових правових 

норм, розподілених по різним структурним підрозділам 

4. -систематизовані відповідно до типової програми знання щодо предмета правового регулювання, норм 

трудового права та їх особливостей 

2. Кодекс законів про працю прийнятий у? 

1. -1971 році  

2. -1999  році 

3. -1981 році 
4. -2005 році 

3. Кодекс законів про працю України регулює? 

1. -трудові відносини працівників усіх видів підприємств, установ, організацій 

2. -трудові відносини працівників підприємств, установ, організацій державної та комунальної форми 

власності 

3. -особливості праці членів кооперативів та їх об єднань, фермерських господарств 

4. -питання пов’язані з укладанням цивільно-правових договорів на виконання певних видів роботи 

4. Об’єктом регулювання трудового права є? 

1. -суспільні відносини, змістом яких є праця 

2. -відносини між працівниками і роботодавцями незалежно від форм власності  

3. -суспільні відносини, змістом яких є право власності на всі об’єкти господарського порядку 
4. -законодавча пропозиція сторонам самим, як правило на взаємовигідній основі, врегулювати певні 

відносини 

5. Потреба в праці – це? 

1. -суспільне відношення, що становить об’єктивну основу людської суті  

2. -основні напрями правового впливу на суб’єктів відносин у сфері праці для забезпечення призначення 

трудового права й законодавства  

3. -суспільні трудові відносини між працівниками і роботодавцями незалежно від форм власності 

4. -спосіб вираження норм права, що  приймаються компетентними на те органами держави 

6. Яка мета використання майна, що надається за договором прокату? 

1. -надання його у безоплатне користування третій особі 

2. -внесення його в якості майнового вкладу в господарські товариства 

3. -споживчі цілі 
4. -передання його у піднайм 

7. За характеристикою договір прокату є договором: 

1. -засновницьким 

2. -організаційним 

3. -публічним 

4. –ризиковим 

8. Хто зобов’язаний проводити капітальний та поточний ремонт майна, зданого в оренду за договором прокату 

1. -наймодавець за свій рахунок 

2. -наймач – капітальний, наймодавець – поточний ремонт 

3. -наймач, в силу закону, з оплатою вартості ремонту наймодавцем 

4. -наймодавець – тільки капітальний 
9. Види лізингу з Цивільним кодексом України? 

1. -прямий та зворотній 

2. -фінансовий та оперативний 

3. -непрямий та фінансовий 

4. -прямий та непрямий 

10. Коли лізингодавець зобов’язується передати майно у користування лізингоодержувачеві договір лізингу є? 

1. -публічним 

2. -консенсуальним 

3. -алеаторним 
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Комплексна контрольна робота 

Варіант 24 

 

Цивільно-правова відповідальність 

Вирішити тестові завданя 
1. Суб‘єктом проступку в адміністративному провадженні можуть бути 

1. -неосудні особи 

2. -підприємства незалежно від їх легалізації 

3. -осудні особи, які досягли шістнадцятирічного віку 
4. -осудні особи, які досягли вісімнадцятирічного віку  

2. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються 

1. -районним управлінням юстиції 
2. -місцевими державними адміністраціями 

3. -адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, селищних,міських рад 

4. -директорами підприємств, установ, організацій  

3. Адміністративною дієздатністю є 
1. -можливість визначеного поводження 

2. -здатність суб‘єкта реалізовувати надані йому права і виконувати покладені на нього 

обов‘язки 
3. -поводження у визначених рамках 

4. -наявність відповідних прав 

4. Кабінет Міністрів України видає 
1. -закони і укази 

2. -розпорядження і накази 

3. -постанови та закони 

4. -постанови та розпорядження 
5. Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було 

звернуто до виконання з дня винесення протягом 

1. -одного місяця 
2. -трьох місяців 

3. -чотирьох місяців 

4. -15 днів 
6. У чому полягають соціальні та економічні результати підприємницької діяльності? 

1. -у налагодженні зовнішньоекономічних зв’язків  

2. -у наповненні податками бюджетів відповідних рівнів 

3. -у наданні робочих місць 
4. -усі відповіді вірні 

7. Довгострокова економічна політика яку здійснює держава в сфері господарювання називається? 

1. -стратегічна 
2. -державна   

3. -міжнародна  

4. -тактична 

8. Поточна економічна і соціальна політика яку здійснює держава в сфері господарювання називається? 
1. -тактична 

2. -державна  

3. -міжнародна  
4. -стратегічна 

9. Основними формами державного планування господарської діяльності є?  

1. -Державна програма економічного та соціального розвитку України 
2. -Державний бюджет України 

3. -державні програми з питань економічного і соціального розвитку 

4. -всі відповіді вірні 

10. Державне замовлення є? 
1. -засобом державного регулювання економіки України 

2. -засобом міжнародного регулювання економіки України 

3. -засобом секторного регулювання економіки України 
4. -засобом інвестиційного регулювання економіки України 
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Комплексна контрольна робота 

Варіант 25 

 

Загальні положення цивільного процесу 

Вирішити тестові завданя 
1. Суб‘єктом проступку в адміністративному провадженні можуть бути 

1. -неосудні особи 

2. -підприємства незалежно від їх легалізації 

3. -осудні особи, які досягли шістнадцятирічного віку 
4. -осудні особи, які досягли вісімнадцятирічного віку  

2. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються 

1. -районним управлінням юстиції 
2. -місцевими державними адміністраціями 

3. -адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, селищних,міських рад 

4. -директорами підприємств, установ, організацій  

3. Адміністративною дієздатністю є 
1. -можливість визначеного поводження 

2. -здатність суб‘єкта реалізовувати надані йому права і виконувати покладені на нього 

обов‘язки 
3. -поводження у визначених рамках 

4. -наявність відповідних прав 

4. Кабінет Міністрів України видає 
1. -закони і укази 

2. -розпорядження і накази 

3. -постанови та закони 

4. -постанови та розпорядження 
5. Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було 

звернуто до виконання з дня винесення протягом 

1. -одного місяця 
2. -трьох місяців 

3. -чотирьох місяців 

4. -15 днів 
6. У чому полягають соціальні та економічні результати підприємницької діяльності? 

1. -у налагодженні зовнішньоекономічних зв’язків  

2. -у наповненні податками бюджетів відповідних рівнів 

3. -у наданні робочих місць 
4. -усі відповіді вірні 

7. Довгострокова економічна політика яку здійснює держава в сфері господарювання називається? 

1. -стратегічна 
2. -державна   

3. -міжнародна  

4. -тактична 

8. Поточна економічна і соціальна політика яку здійснює держава в сфері господарювання називається? 
1. -тактична 

2. -державна  

3. -міжнародна  
4. -стратегічна 

9. Основними формами державного планування господарської діяльності є?  

1. -Державна програма економічного та соціального розвитку України 
2. -Державний бюджет України 

3. -державні програми з питань економічного і соціального розвитку 

4. -всі відповіді вірні 

10. Державне замовлення є? 
1. -засобом державного регулювання економіки України 

2. -засобом міжнародного регулювання економіки України 

3. -засобом секторного регулювання економіки України 
4. -засобом інвестиційного регулювання економіки України 
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Комплексна контрольна робота 

Варіант 26 

 

Захист цивільних прав та охоронюваних інтересів 

Вирішити тестові завданя 
1. При накладенні стягнення за адміністративне правопорушення враховується 

1. -партійна приналежність порушника 

2. -статева приналежність порушника 
3. -майновий стан порушника 

4. -правильна відповідь відсутня 

2. При накладенні стягнення за адміністративне правопорушення враховується 

1. -працездатність порушника 

2. -сімейний стан порушника 

3. -особа порушника 

4. -статева приналежність правопорушника 

3.Як основні так і додаткові можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення 

1. -попередження 

2. -оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об‘єктом 

адміністративного правопорушення 
3. -видворення за межі України 

4. -штраф 

4. Тільки, як основні можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення 

1. -вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднімоб‘єктом адміністративного 

правопорушення 

2. -примусові роботи 

3. -штраф 

4. -конфіскація 

5. Закон України „Про державну службу” прийнято 

1. -10 грудня 2015 року 

2. -25 березня 1992 року 
3. -28 червня 1996 року 

4. -28 червня 1984 року  

6.Легітимація (легалізація) в господарському праві визначається як? 

1. -підтвердження державою законності входження суб'єктів підприємництва у відносини в сфері 

підприємництва 

2. -державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного 

підрозділу займатися певними видами підприємницької діяльності 

3. -засвідчення факту створення або припинення юридичної особи 

4. -система нормативно-правових актів положення яких встановлюють кваліфікаційні, організаційні, 

технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності 

7. Державна реєстрація для суб’єктів господарювання є? 

1. -загальною обов’язковою умовою для їх легалізації 
2. -спеціальною умовою для їх легалізації 

3. -загальною умовою для їх легалізації 

4. -умовою за бажанням суб’єкта господарювання 

8. Продукція, на яку відсутні документи, що засвідчують її відповідність вимогам нормативних документів? 

1. -забороняється до реалізації споживачам суб’єктами господарювання 

2. -дозволяється до реалізації споживачам суб’єктам господарювання 

3. -дозволяється при умові в подальшому отримання таких документів суб’єктами господарювання 

4. -немає вірної відповіді 

9. До суб’єктів господарювання, що систематично реалізують товари неналежної якості, порушують правила 

торгівлі та надання послуг, умови зберігання та транспортування товарів? 

1. -можуть бути застосовані штрафні та спеціальні адміністративно-господарські санкції до усунення 
виявлених недоліків 

2. -застосовуються штрафні санкції, але тільки до підприємств громадського харчування 

3. -будь-яка заборона є втручанням у внутрішню діяльність підприємства, що категорично забороняється 

відповідно до принципів господарської діяльності за ГКУ 

4. -можуть бути застосовані оперативно-господарські санкції 

10. До нормативно закріплених ознак підприємницької діяльності віднесено?  

1. -безпосередність, самостійність її здійснення  

2. -систематичність, ризиковий характер  

3. -одержання прибутку  

4. -всі відповіді вірні 
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Комплексна контрольна робота 

Варіант 27 

Цивільно-правові договори  

Вирішити тестові завданя 
1. При накладенні стягнення за адміністративне правопорушення враховується 

1. -партійна приналежність порушника 

2. -статева приналежність порушника 
3. -майновий стан порушника 

4. -правильна відповідь відсутня 

2. При накладенні стягнення за адміністративне правопорушення враховується 

1. -працездатність порушника 

2. -сімейний стан порушника 

3. -особа порушника 

4. -статева приналежність правопорушника 

3.Як основні так і додаткові можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення 

1. -попередження 

2. -оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об‘єктом 

адміністративного правопорушення 
3. -видворення за межі України 

4. -штраф 

4. Тільки, як основні можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення 

1. -вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднімоб‘єктом адміністративного 

правопорушення 

2. -примусові роботи 

3. -штраф 

4. -конфіскація 

5. Закон України „Про державну службу” прийнято 

1. -10 грудня 2015 року 

2. -25 березня 1992 року 
3. -28 червня 1996 року 

4. -28 червня 1984 року  

6.Легітимація (легалізація) в господарському праві визначається як? 

1. -підтвердження державою законності входження суб'єктів підприємництва у відносини в сфері 

підприємництва 

2. -державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного 

підрозділу займатися певними видами підприємницької діяльності 

3. -засвідчення факту створення або припинення юридичної особи 

4. -система нормативно-правових актів положення яких встановлюють кваліфікаційні, організаційні, 

технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності 

7. Державна реєстрація для суб’єктів господарювання є? 

1. -загальною обов’язковою умовою для їх легалізації 
2. -спеціальною умовою для їх легалізації 

3. -загальною умовою для їх легалізації 

4. -умовою за бажанням суб’єкта господарювання 

8. Продукція, на яку відсутні документи, що засвідчують її відповідність вимогам нормативних документів? 

1. -забороняється до реалізації споживачам суб’єктами господарювання 

2. -дозволяється до реалізації споживачам суб’єктам господарювання 

3. -дозволяється при умові в подальшому отримання таких документів суб’єктами господарювання 

4. -немає вірної відповіді 

9. До суб’єктів господарювання, що систематично реалізують товари неналежної якості, порушують правила 

торгівлі та надання послуг, умови зберігання та транспортування товарів? 

1. -можуть бути застосовані штрафні та спеціальні адміністративно-господарські санкції до усунення 
виявлених недоліків 

2. -застосовуються штрафні санкції, але тільки до підприємств громадського харчування 

3. -будь-яка заборона є втручанням у внутрішню діяльність підприємства, що категорично забороняється 

відповідно до принципів господарської діяльності за ГКУ 

4. -можуть бути застосовані оперативно-господарські санкції 

10. До нормативно закріплених ознак підприємницької діяльності віднесено?  

1. -безпосередність, самостійність її здійснення  

2. -систематичність, ризиковий характер  

3. -одержання прибутку  

4. -всі відповіді вірні 
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Комплексна контрольна робота 

Варіант 28 

 

Суб'єкти господарювання 

Вирішити тестові завданя 

 

Комплексна контрольна робота 

Варіант 29 

Індивідуальні та колективні трудові спори 

Вирішити тестові завданя 

 

 

Комплексна контрольна робота 

Варіант 30 

 

Право власності на землю 

Вирішити тестові завданя 

 

 


