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Теми для підготовки до складання вступних випробувань для вступу на 

навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр " 

КОНСТУТИЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ 

 

1. Базові основи Конституційного права в Україні 

2. Права людини та громадянина в Україні 

3. Свободи людини та громадянина в Україні 

4. Обов'язки людини та громідянина в Україні 

5. Вибори в Україні  

6. Референдум в Україні 

7. Верховна Рада Україні 

8. Президент Україні 

9. Кабінет Міністрів України 

10. Органи виконавчої влади в Україні 

11. Прокуратура в Україні 

12. Правосуддя в Україні 

13. Територіальний устрій в Україні 

14. Автономка республіка Крим 

15. Загальні питання місцевого самоврядування в Україні 

16. Конституційний суд України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
 

1. Загальні положення щодо роботи Верховної ради України 

2. Організація роботи Верховної Ради України  

3. Формування органів Верховної Ради України. Обрання, призначення та 

відкликання її посадових осіб  

4. Законодавча процедура  

5. Розгляд Верховною Радою України питань за спеціальними 

процедурами  

6. Розгляд питань, пов’язаних із здійсненням контрольних 

функцій Верховною Радою України  

7. Загальні положення державної служби в Україні 

8. Правовий статус державного сулжбрвця 

9. Управління державною службою 

10. Вступ на державну службу 

11. Службова кар’єра 

12. Оплата праці, заохочення і соціальні гарантії 

13. Робочий час, відпустки та відпочинок державного службовця 

14. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність державних службовців 

15. Припинення державної служби 

16. Особливості проходження державної служби в окремих державних 

органах 

17. Організаційно-правова основа місцевого самоврядування.  

18. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування.  

19. Гарантії місцевого самоврядування.  

20. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.  

 

 

 



 

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО 

 

1. Основні положення  цивільного права в Україні. 

2. Поняття особи. 

3. Об'єкти цивільних прав. 

4. Правочини.  

5. Представництво. 

6. Строки та терміни.  

7. Позовна давність. 

8. Особисті немайнові права фізичної особи. 

9. Право власності та інші речові права. 

10. Право власності. 

11. Речові права на чуже майно. 

12. Право інтелектуальної власності 

13. Зобов'язальне право. 

14. Загальні положення про зобов'язання 

15. Загальні положення про договір. 

16. Окремі види зобов'язань. 

17. Договірні зобов'язання  

18. Недоговірні зобов'язання  

19. Спадкове право. 
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ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 

1. Поняття, предмет, методи та джерела господарського права 

2. Суб’єкти господарського права 

3. Правове становище підприємств 

4. Правовий статус господарських товариств 

5. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання 

6. Правові засади приватизації державного та комунального майна 

7. Загальні положення щодо господарських зобов’язань 

8. Господарські договори 

9. Відповідальність у господарських правовідносинах 

10. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності 

11. Правове регулювання оренди та лізингу у сфері господарювання 

12. Правове регулювання діяльності транспорту 

13. Правове регулювання господарської діяльності в галузі будівництва 

14. Правове регулювання банківської діяльності 

15. Правове регулювання інноваційної, страхової та аудиторської діяльності 

16. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

17. Правовий режим інвестування в Україні. Комерційна концесія 

18. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ БІЛЕТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ВІДПОВІДЕЙ 

Фахове вступне випробування для конкурсного відбору осіб для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” за спеціальністю “Публічне 

управління та адмінічтрування” проводяться у письмовій формі у вигляді 

тестування. 

Для вступу в магістратуру білет для проведення фахових вступних 

випробувань складається із тестів поділених на 3 блоки за рівнем складності. 

Фахове вступне випробування містить 40 тестових питань і включає: 

- 33 завдання першого рівня складності, які оцінюються в 2 бали за 

правильну відповідь, в тому числі: 

Конституційні положення – 10 завдань; 

Державне управління – 10 завдань 

Господарське право – 10 завдань 

Цивільне право – 10 завдань 

- 4 завдання другого рівня складності - 4 бали за правильну відповідь; 

- 3 завдання третього рівня складності - 6 балів за правильну відповідь. 

Максимальна сума балів - 100. У разі наявності виправлень відповідь не 

зараховується. Рекомендованими для зарахування на навчання за освітньо- 

кваліфікаційним рівнем “Магістр” за спеціальністю “Публічне управління та 

адміністрування” можуть бути вступники, які набрали не менше 124 балів за 

результатами фахових вступних випробуваннянь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗРАЗОК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВСТУПУ З МЕТОЮ НАВЧАННЯ ТА 

ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ "МАГІСТР" 

 
№ 

п/п 
Питання 

 (1 рівень) 

1 Україна є державою: 

2 За формою державного устрою Україна є: 

3 Найвищою соціальною гідністю в Україні є: 

4 В України існує: 

5 За формою державного правління Україна є: 

6 Державна влада в Україні поділяється на: 

7 Частиною національного законодавства України виступають:  

8 Об’єктами права власності українського народу є: 

9 Суспільне життя в Україні базується на засадах багатоманітності: 

10 До найважливіших функцій української держави відносять: 

11 Державними символами України є: 

12 Рівність прав жінки і чоловіка конституційно забезпечується: 

13 Громадяни України мають право на свободу об’єднання у: 

14 Підприємницька діяльність обмежується щодо: 

15 Конституційно в соціально-культурній сфері кожен має право на: 

16 Шлюб ґрунтується на вільній згоді: 

17 У шлюбі кожен із подружжя має: 

18 Інститут “батьків-дітей” передбачає такі обов’язки: 

19 Рівність прав дітей гарантується конституційно не залежить від:  

20 Згідно Конституції України закони та інші нормативно-правові акти  

21 В системі юридичної відповідальності ніхто: 

22 На юридичний захист має право: 

23 Обов’язками громадян України є: 

24 Кожна людина та громадянин  зобов’язані:  

25 Народне волевиявлення в Україні здійснюється через:   

26 Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на 

день їх проведення 

27 Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування:  

28 Всеукраїнський референдум призначається:  

29 Питання про зміну території України вирішуються: 

30 Конституційний склад Верховної Ради України складає  

31 Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який:  

32 Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який: 

33 Конституційний склад Верховної Ради України - народні депутати України - 

обирається на основі 

34 Народні депутати Верховної Ради України обираються терміном на  

35 Народним депутатам України гарантується  

36 Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі: 

37 Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як: 

38 Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на:   

39 Перше засідання новообраної Верховної Ради України відкриває: 

40 Чергові сесії Верховної Ради України починаються 



41 До основних повноважень Верховної Ради України належить: 

42 Верховна Рада України  

43 Верховна Рада України обирає із свого складу  

44 Голова Верховної Ради України: 

45 Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи, підготовки і 

попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних 

функцій відповідно до Конституції України та 

46 Повноваження Верховної Ради України припиняються у день  

47 Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради 

України, якщо: 

48 Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти  

49 Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить  

50 Закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його  

51 Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону  

52 У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для 

повторного розгляду, закон вважається  

53 Закон набирає чинності 

54 Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на 

період 

55 Кабінет Міністрів України подає до Верховної Ради України проект закону про 

Державний бюджет України на наступний рік разом із доповіддю про хід виконання 

Державного бюджету України поточного року 

56 Відповідно до закону Звіт про виконання Державного бюджету України подає до 

Верховної Ради України  

57 Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного 

бюджету України та їх використанням здійснює  

58 Грошовою одиницею України є  

59 Основні засади грошово-кредитної політики розробляє та здійснює контроль за її 

проведенням 

60 Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і 

громадянина здійснює  

61 Президент України є: 

62 Президент України обирається громадянами України 

63 Президентом України може бути обраний: 

64 Одна й та сама особа не може бути Президентом України 

65 Повноваження Президента України припиняються достроково у разі: 

66 Президент України може бути усунений з поста  

67 Кабінет Міністрів України, як вищий орган у системі органів виконавчої влади, є:  

68 До складу Кабінету Міністрів України входять  

69 Кабінет Міністрів України складає повноваження перед 

70 Акти Кабінету Міністрів України підписує  

71 Правосуддя в Україні здійснюють виключно  

72 Судоустрій в Україні будується за принципами  

73 Найвищим судом у системі судоустрою України є 

74 Судочинство провадиться 

75 В Україні діє прокуратура, яка здійснює: 

76 Для надання професійної правничої допомоги в Україні діє  

77 Територіальний устрій України ґрунтується на засадах: 

78 Систему адміністративно-територіального устрою України складають: 

79 Місцеве самоврядування є:   

80 Місцеве самоврядування здійснюється 



81 Сільського, селищного, міського голову обирають:  

82 Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, 

селищних, міських голів відбуваються  

83 До повноважень Конституційного Суду України належить: 

84 Державна служба – це:  

85 Державний службовець – це:  

86 Система управління державною службою включає: 

87 Право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють 

державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче: 

88 В межах державної служби України встановлюється 

89 В процесі реалізації положень державної служби присвоюються такі ранги державним 

службовцям: 

90 Тривалість робочого часу державного службовця становить 

91 Для державних службовців установлюється 

92 Державним службовцям надається 

93 Дисциплінарними проступками є: 

94 До державних службовців застосовується один із таких видів дисциплінарного 

стягнення: 

95 Верховна Рада проводить засідання  

96 Організаційне, правове, наукове, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, 

матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Верховної Ради, її органів, 

народних депутатів, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді 

здійснює 

97 Структура Апарату Верховної Ради затверджується 

98 Апарат Верховної Ради діє на основі 

99 Верховна Рада здійснює свою роботу через проведення  

100 Кожна сесія Верховної Ради починається і завершується у залі засідань Верховної Ради 

101 Засідання Верховної Ради можуть бути:  

102 Перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради на урочистому засіданні 

Верховної Ради новообрані народні депутати 

103 Порядок денний сесії Верховної Ради 

104 Порядок денний сесії Верховної Ради включає два розділи: 

105 Рішення Верховної Ради приймаються або голосуванням  

106 На пленарному засіданні Верховної Ради ніхто не може виступати без дозволу 

107 Відкрите голосування здійснюється: 

108 Таємне голосування здійснюється народним депутатом особисто шляхом  

109 Рішеннями Верховної Ради є: 

110 Актами Верховної Ради є: 

111 Політична партія має право формувати у Верховній Раді лише  

112 Народний депутат може входити до складу  

113 Голова Верховної Ради України обирається 

114 Кандидатури на посаду Голови Верховної Ради України пропонуються на пленарному 

засіданні Верховної Ради  

115 Про обрання Голови Верховної Ради України оформляється відповідна постанова 

Верховної Ради, яку підписує 

116 Верховна Рада створює комітети у складі 

117 Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді належить 

118 Право законодавчої ініціативи здійснюється шляхом внесення до Верховної Ради: 

119 Текст закону, прийнятий Верховною Радою 

120 Голова Верховної Ради України підписує поданий на підпис закон  

121 Підписаний закон Голова Верховної Ради України невідкладно направляє  



 

122 Підписані Президентом України закони публікуються в газеті  

123 Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України подається 

Кабінетом Міністрів України не пізніше  

124 Верховна Рада заслуховує щорічні та позачергові послання Президента України про  

125 Верховна Рада  

126 Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і 

повноважень є: 

127 Місцевий референдум є 

128 Загальні збори громадян за місцем проживання є  

129 Члени територіальної громади мають право 

130 Органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні 

громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого 

самоврядування, визначені Конституцією України та іншими законами, є 

131 Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених 

Конституцією України та іншими законами, а також повноважень, переданих їм 

сільськими, селищними, міськими радами є 

132 Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх 

створення) рад є їх: 

133 Головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного 

об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста є 

134 Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною 

громадою на основі 

135 Територіальна громада має право проводити громадські слухання - зустрічатися з 

депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час 

яких члени територіальної громади можуть  

136 Громадські слухання проводяться не рідше 

137 Органи місцевого самоврядування є  

138  Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є 

139 Сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради мають 

140 Обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування згідно з 

Конституцією та законами України може бути застосоване лише в умовах 

141 На будинках, де працюють ради та їх виконавчі комітети 

142 Повноваження новообраного сільського, селищного, міського голови починаються 

143 У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв'язку з 

достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі 

неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського, 

селищного, міського голови здійснює  

144 Сільський, селищний, міський голова: 

145 Сільський, селищний, міський голова несе  

146 При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський голова є 

147 Сільський, селищний, міський голова звітує про свою роботу перед територіальною 

громадою на відкритій зустрічі з громадянами 

148 Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її створення), районна, обласна рада 

складається з депутатів, які обираються жителями відповідного села, селища, міста, 

району в місті, району, області на основі 

149 Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як 

150 Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), районна, обласна рада 

проводить свою роботу  



151 Секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі, 

обираючись радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією 

відповідного 

152 Виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) 

ради є  

153 Виконавчий комітет ради утворюється у складі: 

154 Очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради відповідно сільський, 

селищний, міський голова, районної у місті ради -  

155 Виконавчий комітет ради сільської, селищної, міської, районної у місті: 

156 Основною формою роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, 

районної у місті (у разі її створення) ради є його  

157 Районна, районна у місті рада обирає  

158 Обласна рада обирає 

159 Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі  

160 Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право 

комунальної власності на  

161 Сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх створення) ради мають право: 

162 Органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах у містах (у разі їх 

створення) самостійно 

163 Самостійність місцевих бюджетів гарантується 

164 Держава щодо місцевого самоврядування  

165 Склад доходів місцевих бюджетів визначається   

166 Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок  

167 Доходи місцевого бюджету зараховуються до загального або спеціального фонду 

місцевого бюджету відповідно до вимог   

168 Видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби 

територіальних громад, їх розмір і цільове спрямування визначаються.....; видатки, 

пов'язані із здійсненням районними, обласними радами заходів щодо забезпечення 

спільних інтересів територіальних громад, -..... 

169 Видатки місцевого бюджету формуються відповідно до 

170 Органи місцевого самоврядування: 

171 Територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування 

самостійно реалізують  

172 Місцеві державні адміністрації є 

173 Акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, 

виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її 

створення) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для 

виконання всіма розташованими на відповідній території  

174 Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою 

діяльність перед 

175 Органи та посадові особи місцевого самоврядування перед територіальними 

громадами є 

176 Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони: 

177 Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради 

можуть бути достроково припинені у випадках: 

178 Повноваження сільського, селищного, міського голови, вважаються достроково 

припиненими у разі: 

179 Повноваження старости припиняються достроково у разі: 

180 Повноваження органу самоорганізації населення припиняються достроково у разі: 



181 Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини 

(цивільні відносини), засновані на: 

182 Учасниками цивільних відносин є: 

183 Загальними засадами цивільного законодавства є: 

184 Основу цивільного законодавства України становить  

185 Основним актом цивільного законодавства України є 

186 Акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли  

187 Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є: 

188 Особа здійснює свої цивільні права 

189 Особа може відмовитися від свого  

190 Особа може передати своє майнове право іншій особі за 

191 Цивільні права особа здійснює, а права виконуються  у межах 

192 Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його 

193 Кожна особа має право 

194 Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого або та  

195 Захист цивільних прав та інтересів у межах повноважень/на підставах та у спосіб 

визначених Конституцією України здійснює 

196 Особа має право на 

197 Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх 

відшкодування. Збитками визнаються:  

198 Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її 

прав. Моральна шкода полягає у: 

199 Моральна шкода відшкодовується  

200 Людина як учасник цивільних відносин  

201 Фізична особа:  

202 Місцем проживання фізичної особи 

203 Фізична особа може мати  

204 Фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), має право: 

205 Фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має 

право: 

206 Неповнолітня особа особисто несе відповідальність за: 

207 Повну цивільну дієздатність має фізична особа 

208 Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі  

209 Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона: 

210 Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона:  

211 Фізична особа визнається недієздатною з моменту 

212 До правових наслідків визнання фізичної особи недієздатною відносять: 

213 За заявою опікуна або органу опіки та піклування суд поновлює цивільну дієздатність 

фізичної особи, яка була визнана недієздатною, і припиняє опіку, якщо буде 

встановлено, що:  

214 Фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом ........... в 

місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування 

215 На підставі рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою нотаріус за 

останнім місцем її проживання  

216 Фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо: 

217 Фізична особа, яка пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями 

218 Спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати 

протягом ..............нерухоме майно, що перейшло до них у зв'язку з відкриттям спадщини 

219 Якщо фізична особа, яка була оголошена померлою, з'явилася або якщо одержано 

відомості про місце її перебування 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


220 Право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом 

221 До підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові 

акти, що регулюють 

222 Фізична особа - підприємець відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з 

підприємницькою діяльністю 

223 Фізична особа - підприємець, яка перебуває у шлюбі, відповідає за зобов'язаннями 

224 Фізична особа, яка неспроможна задовольнити вимоги кредиторів, пов'язані із 

здійсненням нею підприємницької діяльності, може бути визнана  

225 Якщо фізична особа - підприємець визнана безвісно відсутньою, недієздатною чи її 

цивільна дієздатність обмежена або якщо власником майна, яке використовувалося у 

підприємницькій діяльності, стала неповнолітня чи малолітня особа, орган опіки та 

піклування може призначити  

226 Опіка та піклування встановлюються з метою 

227 Органами опіки та піклування є 

228 Опіка встановлюється над  

229 Піклування встановлюється над 

230 Суд встановлює опіку  

231 Суд встановлює піклування 

232 Суд встановлює опіку над малолітньою особою  

233 Суд встановлює піклування над неповнолітньою особою 

234 Опіка або піклування встановлюються 

235 Опікуном або піклувальником може бути 

236 Опікуном або піклувальником не може бути фізична особа: 

237 Якщо над фізичною особою, яка перебуває у навчальному закладі, закладі охорони 

здоров'я або закладі соціального захисту населення, не встановлено опіку чи 

піклування або не призначено опікуна чи піклувальника, опіку або піклування над нею 

здійснює  

238 Опікун: 

239 Опікун, його дружина, чоловік та близькі родичі (батьки, діти, брати, сестри) не можуть:   

240 Піклувальник 

241 Опікун не має права без дозволу органу опіки та піклування: 

242 В процесі управління майном особи, над якою встановлено опіку 

243 Суд:  

244 Опіка припиняється у разі: 

245 Піклування припиняється у разі: 

246 Юридичною особою є 

247 Юридична особа може бути створена шляхом об'єднання  

248 Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на:  

249 Юридичні особи можуть створюватися у формі  

250 Товариством є 

251 Установою є 

252 Товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку 

та наступного його розподілу між учасниками (підприємницькі товариства), можуть 

бути створені лише як  

253 Непідприємницькими товариствами є 

254 Непідприємницькі товариства (кооперативи, крім виробничих, об'єднання громадян 

тощо) та установи можуть поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати 

підприємницьку діяльність, якщо  

255 Для створення юридичної особи її учасники (засновники) 

256 Установчим документом товариства є  

257 Юридична особа вважається створеною з дня її  



258 Юридична особа підлягає  

259 До єдиного державного реєстру вносяться такі відомості про юридичну особу 

260 Найменування юридичної особи  

 

261 Юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну 

правоздатність), як  

262 Місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи 

розташування офісу, (переважно знаходиться керівництво) та  

263 Юридична особа має право на:  

264 Філії та представництва: 

265 Відповідальність юридичної особи передбачає, що остання: 

266 Управління товариством здійснюють його 

267 Загальні збори учасників товариства 

268 Загальні збори товариства своїм рішенням  

269 Право участі у товаристві є: 

270 Нагляд за діяльністю установи здійснює її наглядова рада 

271 Юридична особа припиняється в результаті  

272 Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення 

юридичної особи 

273 За рішенням учасників юридичної особи або органу юридичної особи, уповноваженого 

на це установчими документами, здійснюється 

274 Перетворенням юридичної особи є зміна її 

275 Юридична особа ліквідується за рішенням: 

276 Господарське товариство це  

277 Господарські товариства можуть бути створені у формі: 

278 Учасником господарського товариства може бути  

279 Господарське товариство є власником: 

280 Учасники господарського товариства мають право: 

281 Учасники господарського товариства зобов'язані: 

282 Повним є товариство, учасники якого відповідно до укладеного між ними договору  

283 Особа може бути учасником 

284 Повне товариство 

285 Управління діяльністю повного товариства здійснюється за  

286 Прибуток та збитки повного товариства 

287 Зміни у складі учасників повного товариства можуть бути у зв'язку з: 

288 Учасник повного товариства, яке було створене на невизначений строк 

289 Учасник повного товариства  

290 Учасник повного товариства може бути виключений із товариства у порядку, 

встановленому засновницьким договором, якщо він 

291 Повне товариство може прийняти рішення про визнання учасника повного товариства 

таким, що вибув із його складу, у разі: 

292 Командитним товариством є товариство, в якому 

293 Товариством з обмеженою відповідальністю є: 

294 Учасники товариства з обмеженою відповідальністю 

295 Установчим документом товариства з обмеженою відповідальністю є 

296 Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із 

297 Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є 

298 До виключної компетенції загальних зборів учасників товариства з обмеженою 

відповідальністю належить: 

299 Учасник товариства з обмеженою відповідальністю 

300 Товариство з обмеженою відповідальністю може бути ліквідоване  



301 Акціонерне товариство 

302 Акціонерне товариство може бути створене  

303 Установчим документом акціонерного товариства є  

 

304 Статутний капітал акціонерного товариства утворюється з 

305 Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів 

306 Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори акціонерів, участь у яких 

мають право брати  

307 До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить: 

308 Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів 

акціонерів, які беруть участь у зборах, щодо: 

309 Загальні збори акціонерів скликаються не рідше 

310 Виконавчим органом акціонерного товариства, який здійснює керівництво його 

поточною діяльністю, є   

311 Акціонерне товариство, яке зобов'язане відповідно до закону публікувати для 

загального відома документи, повинне для перевірки та підтвердження правильності 

річної фінансової звітності залучати аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з 

товариством чи з його учасниками, 

312 Виробничим кооперативом є 

313 Установчим документом виробничого кооперативу є 

314 Держава діє у цивільних відносинах на рівних правах з іншими учасниками цих 

відносин, а тому вона може: 

315 Територіальні громади 

316 Держава набуває і здійснює цивільні права та обов'язки через 

317 Територіальні громади набувають і здійснюють цивільні права та обов'язки через 

318 Держава відповідає за своїми зобов'язаннями 

319 Територіальні громади відповідають за своїми зобов'язаннями 

320 Об'єктами цивільних прав є  

321 Річчю є 

322 До нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать 

323 Рухомими речами є речі, які 

324 Державній реєстрації підлягають  

325 Державна реєстрація прав на нерухомість є  

326 Подільною є річ, яку можна 

327 Неподільною є річ, яку 

328 Річ є визначеною індивідуальними ознаками, якщо вона 

329 Річ є визначеною родовими ознаками, якщо вона 

330 Споживною є річ, яка внаслідок одноразового її використання  

331 Неспоживною є річ, яка  

332 Продукцією, плодами та доходами є все те, що 

333 Майном як особливим об'єктом вважаються 

334 Підприємство 

335 Законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на 

всій території України, є 

336 Цінним папером є 

337 В Україні в цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів: 

338 Права на цінний папір та права за цінним папером, що існують у документарній формі, 

належать: 

339 Цивільні права та обов'язки створюють результати створюють  

340 Особистими немайновими благами, які охороняються цивільним законодавством, є:  



341 Правочином є дія особи, спрямована на 

342 У письмовій формі належить вчиняти: 

343 Представництвом є 

344 Цивільна правоздатність юридичної особи виникає  

345 Строком є 

346 Терміном є 

347 Позовна давність – це: 

348 Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у  

349 Позовна давність не поширюється: 

350 Особисті немайнові права 

351 Фізична особа 

352 Фізична особа має право вимагати усунення небезпеки 

353 Фізична особа має право на таємницю 

354 Фізична особа має право на 

356 Фізична особа має право на 

357 Кожен має право на 

358 Фізична особа має право на  

359 Фізична особа лише за її згодою може бути знята на  

360 Фізична особа має право на  

361 Правом власності є 

362 Суб'єктами права власності є  

363 Здійснення права власності відбувається за такими принципами:  

364 Суб'єктами права приватної власності є  

365 У державній власності є  

366 У комунальній власності є  

367 Право власності припиняється у разі: 

368 Суб'єктами права власності на землю (земельну ділянку) є  

369 Засади захисту права власності:  

370 Речовими правами на чуже майно є:  

371 Право володіння чужим майном припиняється у разі:  

372 Право користування чужим майном (сервітут) може бути встановлене для задоволення 

потреб інших осіб, які не можуть бути задоволені іншим способом щодо  

373 Право інтелектуальної власності - це право особи на  

374 Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності такі:  

375 До об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: 

376 Суб'єктами права інтелектуальної власності є:  

377 Майновими правами інтелектуальної власності є: 

378 Договором є  

379 Договір є  

380 За договором купівлі-продажу  

381 Предметом договору купівлі-продажу може бути 

382 Договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового 

будинку (квартири) або іншого нерухомого майна  

383 За договором дарування 

384 Дарунком можуть бути 

385 За договором ренти  

386 За договором довічного утримання (догляду) 

387 За договором найму (оренди) 

388 Предметом договору найму 

389 За договором позички 



390 За договором підряду 

391 За договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та 

технологічних робіт 

392 За договором про надання послуг 

393 За договором перевезення вантажу 

394 За договором транспортного експедирування 

395 За договором зберігання 

396 За договором страхування 

397 За договором доручення 

398 За договором комісії 

399 За договором управління майном  

400 За договором позики 

401 За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) 

402 За договором банківського вкладу (депозиту) 

403 За договором банківського рахунка 

404 За договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) 

405 Порядок проведення розрахунків передбачає:  

406 Під господарською діяльністю розуміється 

407 Підприємництво - це 

408 Економічна стратегія - це 

409 Економічна стратегія включає визначення: 

410 Економічна тактика - це 

411 Державний контракт - це 

412 Державне замовлення є засобом 

413 Поставки продукції для пріоритетних державних потреб забезпечуються за рахунок  

414 Засобами державного регулювання у сфері господарювання, спрямованими на 

забезпечення єдиної державної політики у цій сфері та захист економічних і 

соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів є 

415 Держава може надавати дотації суб'єктам господарювання: 

416 Держава може здійснювати сільськогосподарським товаровиробникам за 

сільськогосподарську продукцію, що реалізується ними державі  

417 З метою вирішення найважливіших економічних і соціальних завдань держави закони, 

якими регулюється оподаткування суб'єктів господарювання, повинні передбачати: 

418 Державна політика у сфері економічної конкуренції, обмеження монополізму в 

господарській діяльності та захисту суб'єктів господарювання і споживачів від 

недобросовісної конкуренції здійснюється 

419 Держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю суб'єктів 

господарювання у таких сферах: 

420 Суб'єктами господарювання державного сектора економіки є  

421 Управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки 

здійснюється через систему 

422 Суб'єктами господарювання комунального сектора економіки є 

423 Рішення або дії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які 

спрямовані на обмеження конкуренції чи можуть мати наслідком такі обмеження, 

визнаються обґрунтованими у випадках: 

424 Монопольним визнається 

425 Зловживанням монопольним становищем вважаються: 

426 Неправомірними угодами між суб'єктами господарювання визнаються угоди або 

погоджені дії, спрямовані на: 

427 Дискримінацією суб'єктів господарювання органами влади визнається: 



428 Недобросовісна конкуренція - це  

429 Неправомірним використанням ділової репутації суб'єкта господарювання визнаються: 

430 Перешкодами у процесі конкуренції вважаються: 

431 Комерційною таємницею можуть бути визнані відомості, що не є державною 

таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб'єкта 

господарювання, зокрема до них відноситься інформація пов’язана з: 

432 Споживачі, які перебувають на території України, під час придбання, замовлення або 

використання товарів (робіт, послуг) з метою задоволення своїх потреб мають право на: 

433 Підприємництво – це: 

434 Підприємництво здійснюється на основі: 

435 Держава в сфері підприємництва 

436 З метою створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку 

підприємництва органи влади на умовах і в порядку, передбачених законом: 

437 Підприємці зобов'язані 

438 Підприємницька діяльність припиняється: 

439 Некомерційне господарювання – це: 

440 Держава реалізує право державної власності у державному секторі економіки через  

441 Некомерційна господарська діяльність може здійснюватися суб'єктами 

господарювання на основі  

442 Некомерційна господарська діяльність здійснюється суб'єктами господарювання 

державного або комунального секторів економіки у галузях (видах діяльності), в яких 

законодавчо забороняється підприємництво, на основі рішення  

443 Бюджетні установи утворюються за рішенням 

444 Бюджетні установи є 

445 Суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які 

447 Суб'єктами господарювання є: 

448 Суб’єктами мікропідприємництва є: 

449 Суб’єктами малого підприємництва є: 

450 Суб’єктами великого підприємництва є: 

451 Підприємство - це 

452 Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти 

підприємства таких видів: 

453 Джерелами формування майна підприємства є: 

454 Посадовими особами підприємства відповідно до статуту є 

455 Державне унітарне підприємство утворюється 

456 Майно державного унітарного підприємства 

457 Органами управління державного унітарного підприємства є: 

458 Державне унітарне підприємство має оприлюднювати, серед іншого, таку інформацію 

про свою діяльність, шляхом розміщення її на власній веб-сторінці (веб-сайті) або на 

офіційному веб-сайті суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює 

функції з управління підприємством, у строки та в порядку, визначені Кабінетом 

Міністрів України:  

459 Державні унітарні підприємства діють як  

460 Державне комерційне підприємство  

461 Майно державного комерційного підприємства закріплюється за ним на праві 

462 Державне комерційне підприємство зобов'язане 

463 Основним плановим документом державного комерційного підприємства є фінансовий 

план, відповідно до якого підприємство 

464 Державні комерційні підприємства утворюють за рахунок прибутку (доходу) спеціальні 

(цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з їх діяльністю: 



465 Казенні підприємства створюються у галузях економіки, в яких: 

466 Майно казенного підприємства закріплюється за ним на праві 

467 Джерелами формування майна казенного підприємства є: 

468 Комунальне унітарне підприємство утворюється  

469 Майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і 

закріплюється за таким підприємством на праві  

470 Органами управління комунального унітарного підприємства є: 

471 Обов’язковому оприлюдненню, серед іншого,  підлягає така інформація: 

472 Господарськими товариствами визнаються, і. 

473 До господарських товариств належать: 

474 Господарське товариство є власником: 

475 Учасники господарського товариства мають право: 

476 Учасники господарського товариства зобов'язані: 

477 Підприємством колективної власності визнається або 

478 Підприємствами колективної власності є 

479 Виробничим кооперативом визнається 

481 Виробничі кооперативи створюються та здійснюють свою діяльність за такими 

принципами: 

482 Членство у виробничому кооперативі припиняється у разі: 

483 Основними правами членів виробничого кооперативу є: 

484 Споживча кооперація в Україні - 

485 Підприємством об'єднання громадян, релігійної організації є  

486 Приватним підприємством визнається підприємство 

487 Іноземним підприємством є  

488 Об'єднанням підприємств є 

489 Залежно від порядку заснування об'єднання підприємств можуть утворюватися як  

490 Асоційовані підприємства (господарські організації) - це 

491 Холдингова компанія - 

492 Громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність: 

493 Громадянин-підприємець, серед іншого,  зобов'язаний: 

494 Благодійні організації (благодійні фонди, благодійні товариства, благодійні установи 

тощо) можуть утворювати 

495 Основу правового режиму майна суб'єктів господарювання, на якій базується їх 

господарська діяльність, становлять  

496 Суб'єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність на основі права 

власності, на свій розсуд, одноосібно або спільно з іншими суб'єктами володіє, 

користується і розпоряджається належним йому (їм) майном, у тому числі має право 

надати майно іншим суб'єктам для використання його на праві: 

497 Право господарського відання є речовим правом 

498 Правом оперативного управління визнається 

499 Майном визнається 

500 Залежно від економічної форми, якої набуває майно у процесі здійснення 

господарської діяльності, майнові цінності належать до: 

501 Джерелами формування майна суб'єктів господарювання є: 

502 До державного майна у сфері господарювання належать 

503 Майно єдиного цілісного майнового комплексу державного (комунального) 

підприємства або його окремих підрозділів, що є єдиними (цілісними) майновими 

комплексами і виділяються в самостійні підприємства, а також об'єкти незавершеного 

будівництва та акції (частини, паї), що належать державі у майні інших суб'єктів 

господарювання, можуть бути відчужені на користь  

504 Приватизація державних (комунальних) підприємств чи їх майна здійснюється шляхом: 



505 Земля із закритими водоймами, ділянками лісів, загальнопоширеними корисними 

копалинами, що знаходяться в ній може передаватися у власність:  

 

506 Суб'єкт господарювання, здійснюючи господарську діяльність, серед іншого має право: 

507 Суб'єкт господарювання, здійснюючи господарську діяльність, серед іншого 

зобов'язаний: 

508 Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок 

відповідно до законодавства України засвідчується  

509 Використанням винаходу, корисної моделі чи промислового зразка у сфері 

господарювання є: 

510 Цінним папером є  

511 Корпоративні права - 

512 Господарським визнається зобов'язання, що 

513 Господарські зобов'язання можуть виникати: 

514 Господарський договір за загальним правилом викладається  

515 Договори за державним замовленням укладаються між визначеними законом 

суб'єктами господарювання -  

516 Ціна є 

517 Суб'єктом банкрутства (далі - банкрутом) може бути лише 

518 У випадках, передбачених законом, щодо неплатоспроможного боржника 

застосовуються такі процедури: 

519 Під збитками розуміються 

520 До складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське 

правопорушення, включаються: 

521 Органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх 

повноважень та у порядку, встановленому законом, можуть застосовувати серед іншого 

до суб'єктів господарювання такі адміністративно-господарські санкції: 

522 До сфери матеріального виробництва належать галузі: 

523 Господарсько-торговельною є  

524 Залежно від ринку (внутрішнього чи зовнішнього), в межах якого здійснюється 

товарний обіг, господарсько-торговельна діяльність виступає як: 

525 Господарсько-торговельна діяльність може здійснюватися суб'єктами господарювання 

в таких формах: 

526 Господарсько-торговельна діяльність опосередковується  

527 Матеріально-технічне постачання та збут продукції виробничо-технічного 

призначення і виробів народного споживання як власного виробництва, так і 

придбаних у інших суб'єктів господарювання, здійснюються суб'єктами 

господарювання 

528 Державна закупка сільськогосподарської продукції здійснюється 

529 За договором енергопостачання енергопостачальне підприємство 

(енергопостачальник) відпускає електричну енергію, пару, гарячу і перегріту воду 

(далі - енергію) споживачеві (абоненту), який 

530 Здійснення торговельно-біржової діяльності має на меті організацію та регулювання 

торгівлі шляхом надання послуг суб'єктам господарювання у здійсненні ними 

торговельних операцій спеціально утвореною господарською організацією -  

531 Товарна біржа є особливим суб'єктом господарювання, який 

532 Товарна біржа є 

533 Товарна біржа, серед іншого,  має право: 

534 Товарна біржа зобов'язана: 

535 За договором оренди  

536 Об'єктом оренди можуть бути: 



537 В межах відносин оренди орендар 

538 Орендна плата - це 

539 Орендодавцями щодо державного та комунального майна є: 

540 Договір оренди припиняється у разі: 

541 Лізинг - це 

542 Залежно від особливостей здійснення лізингових операцій лізинг може бути -  

543 За договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні 

певний товар в обмін на інший товар у 

544 Комерційне посередництво (агентська діяльність) є 

545 Агентські відносини виникають у разі: 

546 Перевезенням вантажів визнається 

547 Перевезення вантажів здійснюють 

548 На умовах підряду здійснюється 

549 За договором підряду на капітальне будівництво 

550 Інноваційною діяльністю у сфері господарювання є 

551 Формами інвестування інноваційної діяльності є: 

552 Інноваційна діяльність здійснюється за такими напрямами: 

553 Державний бюджет складається із: 

554 Держава гарантує суб'єктам інноваційної діяльності: 

555 Банки - це 

556 Банки 

557 Національний банк України - 

558 Банки створюються у формі  

559 Державним є банк 

560 Кооперативний банк - це банк 

561 Страхування - це діяльність 

562 Аудиторською діяльністю визнається  

563 Аудит - це  

564 Державний фінансовий аудит є  

565 Аудиторська палата України -  

566 В Україні діє державна монополія на 

567 Зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання є 

568 Зовнішньоекономічна діяльність провадиться на принципах 

569 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності спрямовується на 

570 Органи державної влади, органи місцевого самоврядування 

571 Оподаткування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності має здійснюватися за такими 

принципами: 

572 Держава здійснює захист прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної 

діяльності за межами України 

573 Держава вживає необхідних заходів у відповідь на 

574 Іноземними інвесторами визнаються такі суб'єкти, що здійснюють інвестиційну 

діяльність на території України: 

575 Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції на території України у вигляді 

576 З метою забезпечення стабільності правового режиму іноземного інвестування 

встановлюються такі гарантії для іноземних інвесторів: 

577 Спеціальною (вільною) економічною зоною вважається частина території України, на 

якій встановлено 

578 Спеціальні (вільні) економічні зони створюються з метою 

579 На території України можуть створюватися спеціальні (вільні) економічні зони різних 

функціональних типів: 

580 Концесія - це 



581 Концесійна діяльність в Україні базується на таких засадах: 

582 Припинення державного або комунального підприємства, майно якого передається в 

концесію 

 

583 Виключну (морську) економічну зону України становлять 

584 Господарська діяльність на державному кордоні України (судноплавство, 

користування водними об'єктами для потреб лісосплаву та інші види 

водокористування, створення гідроспоруд, провадження інших робіт у внутрішніх 

водах України, користування землею, лісами, об'єктами тваринного світу, ведення 

геологічних розвідувань та інша господарська діяльність) здійснюється 

585 З урахуванням правового режиму відповідних зон, що встановлюється законом, 

господарська діяльність здійснюється у 

586 Господарська діяльність у Збройних Силах України - це 

587 У Збройних Силах України може здійснюватися лише  

588 Господарська діяльність в умовах надзвичайного стану може здійснюватися 

589 У період дії воєнного стану, введеного на території України або в окремих 

місцевостях, правовий режим господарської діяльності визначається на основі 

590 Держава гарантує  

591 Повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо 

учасників господарських відносин, заходи, що вживаються в умовах надзвичайного 

стану, а також відповідальність за порушення режиму надзвичайного стану 

визначаються   

592 Законом може бути визначено за поданням відповідного органу місцевого 

самоврядування в межах міста, району територію, на якій склалися несприятливі 

соціально-економічні умови і на якій на підставах та в порядку, передбачених законом  

593 Ставки податків встановлюються та скасовуються відповідно до 

594 Держава здійснює митне регулювання  

595 Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюється відповідно до  

596 Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності 

597 Облік і звітність підприємства здійснюються відповідно до вимог   

598 Бюджетні відносини регулюються 

599 Бюджетні установи 

600 Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування  

2 рівень 

601 Принцип верховенства права в Україні означає, що: 

602 Яким мовам в Україні гарантований вільний розвиток, використання і захист 

603 Обов’язком української держави є забезпечення на її території: 

604 Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення:   

605 Конституційні права і свободи громадян в Україні є: 

606 Кожна людина в Україні має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при 

цьому:  

607 Рівність конституційних прав та свобод зберігається для всіх громадян України 

незалежно від:  

608 Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, 

мають: 

609 Кожна людина за Конституцією України має право на: 

610 Конституційно жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана:  

611 Людина може бути заарештована або утримуватись під вартою за умов наявності: 

612 Недоторканість житла особи конституційно проявляється через: 

613 Кожній особі конституційно гарантовано таємницю: 

614 Перебуваючим на території України особам гарантовано свободу: 



615 Свобода віросповідання та світогляду передбачає: 

616 Забороняється утворення та діяльність політичних партій та об’єднань, програмні цілі 

або дії яких спрямовані на:  

617 Громадяни України мають право: 

618 Громадянам України та особам, що перебувають на її території, гарантовано 

дотримання їх майнових прав через: 

619 Конституційний захист прав на працю передбачає: 

620 Відносини щодо праці регулюються  

621 Право на відпочинок працівників забезпечується: 

622 Соціальний захист громадян України передбачає: 

623 Право на безпечне для життя та здоров’я довкілля реалізується через механізм 

інформаційного забезпечення щодо: 

624 В Україні конституційно обов’язковою є: 

625 Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються  

626 Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються Президентом України і 

проводяться в період  

627 Народні депутати України не можуть 

628 Народний депутат України має право на сесії Верховної Ради України звернутися із 

запитом до: 

629 Президент України не може 

630 Президент України серед іншого: 

631 Кабінет Міністрів України серед іншого: 

632 Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють  

633 Місцеві державні адміністрації на відповідній території серед іншого забезпечують: 

634 Призначення на посаду судді здійснюється  

635 Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є: 

636 Конституційний Суд України вирішує питання  

637 До складу Конституційного Суду України входять  

638 Встановлюються такі категорії посад державної служби: 

639 Комісія з питань вищого корпусу державної служби  

640 Повноваження керівника державної служби здійснюють: 

641 На державну службу не може вступити особа, яка: 

642 Заробітна плата державного службовця складається з: 

643 Службова дисципліна забезпечується шляхом: 

644 Державний службовець зобов’язаний: 

645 Матеріальна та моральна шкода, заподіяна фізичним та юридичним особам 

646 Засідання Верховної Ради є  

647 Гласність засідань Верховної Ради забезпечується шляхом 

648 На пленарному засіданні Верховної Ради без запрошення мають право бути 

присутніми 

649 Керівник Апарату Верховної Ради України 

650 Головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради: 

651 Тривалість часу виступів на пленарному засіданні Верховної Ради сягає для: 

652 Рішення Верховної Ради 

653 Розгляд і прийняття законопроекту за процедурою трьох читань включає: 

654 Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період 

655 Контроль за виконанням Державного бюджету України здійснює 

656 Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України 

657 Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах: 

658 Система місцевого самоврядування включає:   



659 Староста 

660 Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та 

організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних 

громад, будуються на засадах їх  

661 Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та 

організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних 

територіальних громад, будуються на  

662 Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання: 

663 Серед іншого Районні, обласні ради делегують відповідним місцевим державним 

адміністраціям такі повноваження: 

664 Серед іншого повноваження старости включають 

665 Голова районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради обирається 

відповідною радою 

666 Голова ради 

667 Голова ради працює у раді на постійній основі, 

668 У своїй діяльності голова ради  

669 Серед іншого голова районної, обласної, районної у місті ради: 

670 У статуті товариства вказуються 

671 У засновницькому договорі товариства визначаються 

672 В установчому акті установи вказується 

673 Учасниками відносин у сфері господарювання є, а також  

674 Загальними принципами господарювання в Україні є: 

3 рівень  

675 Частиною національного законодавства України виступають:  

676 Держава в Україні сприяє: 

677 В Україні визначається та діє місцеве самоврядування на рівні: 

678 Гарантована Конституцією України багатоманітність суспільного життя проявляється 

через: 

679 Збройні сили України не можуть біти використані: 

680 На території України не допускається розташування: 

681 Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, згідно яких:  

682 Громадянин України не може бути: 

683 Конституційно ніхто не може бути: 

684 Особам гарантовано захист від втручання в особисте та сімейне життя, крім випадків 

передбачених: 

685 Інформаційна свобода людини передбачає: 

686 Громадське право на зібрання реалізується через: 

687 Конституційний захист підприємницької діяльності з боку держави передбачає 

запобігання: 

688 Право на житло громадян України реалізується через надану державою можливість: 

689 Право на охорону здоров’я реалізується через механізм: 

690 В сфері судочинства кожному гарантується право на оскарження в суді: 

691 Право на освіту держава реалізує через забезпечення: 

692 Безоплатно отримувати вищу освіту громадяни України мають право в:  

693 В сфері реалізації свого творчого потенціалу громадянам України гарантується: 

694 Загальними обов’язками громадян України є: 

695 Бюджетна система України будується на засадах: 

696 Чергові вибори Президента України проводяться 

697 Новообраний Президент України вступає на пост 

698 Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з 

посади 



699 Конституцією і законами України щодо судій гарантується 

700 Суддя обіймає посаду  

701 Підставами для звільнення судді є: 

702 Повноваження судді припиняються у разі: 

703 В Україні діє Вища рада правосуддя, яка: 

704 Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах: 

705 Суддя Конституційного Суду України не може:  

706 Суддею Конституційного Суду України може бути  громадянин України, який:  

707 Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються у разі: 

708 Підставами для звільнення судді Конституційного Суду України з посади є: 

709 Державна служба здійснюється з дотриманням таких принципів: 

710 Кількість посад державної служби категорій "А" і "Б" в державному органі повинна 

становити  

711 Державний службовець серед іншого має право на: 

712 Державний службовець зобов’язаний: 

713 Державний службовець не має права: 

714 Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, повинна відповідати таким 

загальним вимогам: 

715 Ранги державних службовців присвоюються 

716 Державний службовець може бути позбавлений рангу  

717 Підставами для зміни істотних умов державної служби є: 

718 Держава в особі суб’єкта призначення має право зворотної вимоги (регресу) у розмірі 

та порядку, визначених законом, до: 

719 Державна служба у тому числі припиняється: 

720 Підставами для припинення державної служби у зв’язку із втратою права на державну 

службу або його обмеженням є: 

721  Депутатські фракції формуються 

722 Обраним Головою Верховної Ради України вважається кандидат на посаду 

723 Староста не може 

724 Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради серед іншого 

вирішуються такі питання 

725 Серед іншого до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать 

такі власні повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, 

планування та обліку: 

726 Серед іншого до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать 

такі делеговані повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, 

планування та обліку: 

727 Серед іншого до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать 

такі  власні повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін: 

728 Серед іншого до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать 

такі  делеговані повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін:  

729 Власні повноваження щодо управління комунальною власністю, що перебувають у 

віданні виконавчих органів сільських, селищних, міських рад такі: 

730 Делеговані повноваження щодо управління комунальною власністю, що перебувають у 

віданні виконавчих органів сільських, селищних, міських рад такі:  

731 Серед інших власні повноваження в галузі житлово-комунального господарства, 

побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і 

зв'язку, що перебувають у віданні виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

такі: 

732 Серед інших делеговані  повноваження в галузі житлово-комунального господарства, 

побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і 



зв'язку, що перебувають у віданні виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

такі: 

 

733 Серед іншого до власних повноважень виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад у галузі будівництва належать: 

734 Серед іншого до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад у галузі будівництва належать: 

 

735 Серед іншого до власних повноважень виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту належать: 

736 Серед іншого до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту належать: 

737 До власних повноважень у сфері регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад належать: 

738 До делегованих повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад належать: 

739 До власних повноваження у сфері соціального захисту населення виконавчих органів 

сільських, селищних, міських рад належать: 

740 Серед іншого до делегованих повноваження у сфері соціального захисту населення 

виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 

741 До власних повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності виконавчих органів 

сільських, селищних, міських рад належать: 

742 До делегованих повноважень в галузі зовнішньоекономічної діяльності виконавчих 

органів сільських, селищних, міських рад належать: 

743 Серед іншого до делегованих повноважень в галузі оборонної роботи виконавчих 

органів сільських, селищних, міських рад належать:   

744 До власних повноважень щодо вирішення питань адміністративно-територіального 

устрою виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:  

745 До делегованих повноважень у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб 

виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 

746 Серед іншого до власних повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, 

охорони прав, свобод і законних інтересів громадян виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад належать: 

747 Серед іншого до делегованих повноважень щодо забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян виконавчих органів 

сільських, селищних, міських рад належать: 

748. Серед іншого до власних повноваження у сфері надання безоплатної первинної правової 

допомоги виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері надання 

безоплатної первинної правової допомоги належать:  

749 Основними напрямами економічної політики, що визначаються державою, є: 

750 Основними засобами регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів 

господарювання є: 
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