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ТЕСТОВІ ПИТАННЯ: ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПРАВА (14 ПИТАНЬ) 

Питання: З прийняттям нового нормативно-правового акта: 

Відповіді: 

1. автоматично скасовується 
однопредметний акт, який діяв у часі 
раніше; 

Правильна 
відповідь: 

2. автоматично скасовується 
однопредметний акт, який діяв у часі 
раніше, якщо інше не передбачено самим 
цим актом 
 
 
 
 

2. автоматично скасовується 
однопредметний акт, який діяв у часі 
раніше, якщо інше не передбачено самим 
цим актом; 

3. однопредметний акт, який діяв у часі 
раніше, скасовується лише, якщо це прямо 
передбачено новим актом; 

4. зупиняється однопредметний акт, який 
діяв у часі раніше 

Пояснення: абзац 5 п. 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 3 жовтня 1997 р. № 4-зп. 

Питання: Законом про Державний бюджет України: 

Відповіді: 

1. можуть вноситися зміни, але не 
зупинятися дія чинних законів України; 

Правильна 
відповідь: 

3. не можуть вноситися зміни, зупинятися 
чи скасовуватися дія чинних законів 
України, а також встановлюватися інше 
(додаткове) правове регулювання відносин, 
що є предметом інших законів України; 
 
 
 

2. можуть вноситися зміни, зупинятися, але 
не скасовуватися дія чинних законів 
України; 

3. не можуть вноситися зміни, зупинятися чи 
скасовуватися дія чинних законів України, а 
також встановлюватися інше (додаткове) 
правове регулювання відносин, що є 
предметом інших законів України; 

4. можуть вноситися зміни, зупинятися чи 
скасовуватися дія чинних законів України 

Пояснення: 
абзац 6 п. 4 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 9 липня 2007 р. № 6-
рп/2007 та абзаци 3, 4 п. 5.4 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 22 травня 
2008 р. № 10-рп/2008 

Питання: 
Органи місцевого самоврядування можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них 
зміни: 

Відповіді: 

1. у випадках, передбачених Законом «Про 
місцеве самоврядування»; 

Правильна 
відповідь: 

4. якщо відповідно до приписів цих рішень 
не виникли правовідносини, пов'язані з 
реалізацією певних суб'єктивних прав та 
охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти 
цих правовідносин не заперечують проти 
їх зміни чи припинення 
 

2. за погодженням з органами державної 
влади; 

3. якщо це не призводить до зменшення 
дохідної частини відповідних бюджетів; 

4. якщо відповідно до приписів цих рішень 
не виникли правовідносини, пов'язані з 
реалізацією певних суб'єктивних прав та 
охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти 
цих правовідносин не заперечують проти їх 
зміни чи припинення 

Пояснення: 
абз. 5 п. 5 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 16 квітня 2009 р. № 7-
рп/2009 

Питання: Термін "законодавство" використовується у правовій системі в основному у значенні: 

Відповіді: 

1. сукупності законів; 

Правильна 
відповідь: 

4. сукупності законів та інших нормативно-
правових актів, які регламентують ту чи 
іншу сферу суспільних відносин і є 
джерелами певної галузі права 
 

2. сукупності законів та кодексів; 

3. сукупності законів та міжнародно-
правових договорів; 

4. сукупності законів та інших нормативно-
правових актів, які регламентують ту чи 
іншу сферу суспільних відносин і є 
джерелами певної галузі права 

Пояснення: абз. 3 п. 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 9 липня 1998 р. № 12-рп/98 

Питання: Термін "дні", якщо він вживається у правових актах без застережень, означає: 

Відповіді: 

1. календарні дні; 
Правильна 
відповідь: 

1. календарні дні; 
 
 

2. календарні дні, крім святкових; 

3. календарні дні, крім святкових і 
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неробочих;  

4. робочі дні 

Пояснення: абз. 7 п. 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 7 липня 1998 р. № 11-рп/98 

Питання: 
Якщо останній день строку на вчинення відповідних дій органами влади припадає на вихідний, 
святковий або інший неробочий день, то днем його закінчення є: 

Відповіді: 

1. цей день; 

Правильна 
відповідь: 

3. наступний робочий день; 
 
 
 

2. найближчий робочий день, що передує 
останньому дню строку; 

3. наступний робочий день; 

4. день, визначений в рішенні органу влади 

Пояснення: 
абзац 6 п. 4 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 19 травня 2004 р. № 11-
рп/2004 

Питання: Аналогія права – це регулювання відносин відповідно до: 

Відповіді: 

1. законодавства зарубіжних країн; 

Правильна 
відповідь: 

4. загальних засад права та законодавства, 
загальних засад певної галузі законодавства 
 
 
 

2. законодавства зарубіжних країн в рамках 
однієї правової сім’ї; 

3. норми закону, що регламентує подібні 
відносини; 

4. загальних засад права та законодавства, 
загальних засад певної галузі законодавства 

Пояснення: ч. 2 ст. 8 ЦК, ч. 2 ст. 10 СК, ч. 8 ст. 8 ЦПК, ч. 7 ст. 9 КАС 

Питання: 
У разі суперечності між міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому 
порядку, і актом законодавства України застосовуються правила: 

Відповіді: 

1. міжнародного договору; 

Правильна 
відповідь: 

1. міжнародного договору 
 
 
 

2. акта законодавства України; 

3. акта, визначеного національними судами; 

4. акта, визначеного міжнародними судами 

Пояснення: ч. 2 ст. 19 Закону «Про міжнародні договори України» 

Питання: Офіційними друкованими виданнями для оприлюднення актів Президента України є: 

Відповіді: 

1. "Бюлетень Міністерства юстиції України "; 

Правильна 
відповідь: 

3. "Офіційний вісник України", газета 
"Урядовий кур'єр", "Офіційний вісник 
Президента України" 
 
 
 

2. "Офіційний вісник Адміністрації 
Президента України",  

3. "Офіційний вісник України", газета 
"Урядовий кур'єр", "Офіційний вісник 
Президента України"; 

4. «Офіційний вісник України", газета 
"Урядовий кур'єр", газета "Голос 
України","Офіційний вісник Президента 
України" 

Пояснення: п. 1 Указу Президента від 10 червня 1997 р. № 503/97 

Питання: Нормативно-правовий акт – це: 

Відповіді: 

1. акт, що має неперсоніфікований характер 
і розрахований на неодноразове 
застосування, незалежно від строку його дії 
(постійний чи обмежений певним часом) та 
характеру відомостей, що в ньому містяться; 

Правильна 
відповідь: 

1. акт, що має неперсоніфікований 
характер і розрахований на неодноразове 
застосування, незалежно від строку його дії 
(постійний чи обмежений певним часом) 
та характеру відомостей, що в ньому 
містяться; 
 
 

2. акт, що породжує правові наслідки; 

3. акт, що має персоніфікований характер і 
розрахований на постійне неодноразове 
застосування; 

4. акт, що має загальнообов’язковий 
характер і розрахований на неодноразове 
застосування 

Пояснення: п. 2 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 

Питання: Метою функціонального поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову є: 

Відповіді: 

1. раціональна й ефективна організація 
державної влади; 

Правильна 
відповідь: 

4. розмежування повноважень між різними 
органами державної влади та 
недопущення привласнення повноти 
державної влади однією з гілок влади 
 
 
 

2. забезпечення принципу народовладдя; 

3. забезпечення взаємодії, взаємних 
стримувань та противаг між гілками влади; 

4. розмежування повноважень між різними 
органами державної влади та недопущення 
привласнення повноти державної влади 
однією з гілок влади 
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Пояснення: Рішення Конституційного Суду України від 24 червня 1999 р. № 6-рп/99 

Питання: Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються у формі: 

Відповіді: 

1. декретів Кабінету Міністрів України; 

Правильн
а 
відповідь: 

2. постанов Кабінету Міністрів України 
 
 
 

2. постанов Кабінету Міністрів України; 

3. розпоряджень Кабінету Міністрів 
України; 

4. постанов або розпоряджень Кабінету 
Міністрів України 

Пояснення: ч. 2 ст. 49 Закону «Про Кабінет Міністрів України» 

Питання: 
Постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим 
доступом: 

Відповіді: 

1. через 3 дні з дня їх офіційного 
опублікування, якщо інше не передбачено 
самими постановами; 

Правильна 
відповідь: 

2. з дня їх офіційного опублікування, якщо 
інше не передбачено самими постановами, 
але не раніше дня їх опублікування 
 
 
 

2. з дня їх офіційного опублікування, якщо 
інше не передбачено самими постановами, 
але не раніше дня їх опублікування; 

3. через 10 днів з дня їх офіційного 
опублікування, якщо інше не передбачено 
самими постановами; 

4. через 10 днів з дня їх офіційного 
опублікування, якщо інше не передбачено 
самими постановами, але не раніше дня їх 
опублікування 

Пояснення: ч. 1 ст. 52 Закону «Про Кабінет Міністрів України» 

Питання: Накази міністерства або їх окремі частини можуть бути оскаржені: 

Відповіді: 

1. фізичними та юридичними особами до 
адміністративного суду; 

Правильна 
відповідь: 

1. фізичними та юридичними особами до 
адміністративного суду 
 
 
 

2. фізичними та юридичними особами до 
Конституційного суду; 

3. фізичними та юридичними особами до 
Конституційного або адміністративного 
суду; 

г) фізичними та юридичними особами до 
Міністерства юстиції 

Пояснення: ч. 8 ст. 15 Закону «Про центральні органи виконавчої влади» 

 


