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Арк 34/1

ПРОГРАМА
фахових вступних випробувань
для здобуття освітнього ступеня «магістр»
за спеціальністю 262 «Правоохоронна діядьність»,
освітня програма «Правоохоронна діядьність»
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Арк 34/2

Зміст
Теми для підготовки до складання вступних випробувань для
вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня
«Магістр»
Теорія держави і права
Судові та правоохоронні органи України
Структура екзаменаційної картки та порядок оцінювання
Зразок тестових завдань для вступу з метою навчання та
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”
Рекомендована література
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Арк 34/3

Теми для підготовки до складання вступних випробувань для
вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр»
Теорія держави і права
Тема 1. Предмет, метод та функції теорії держави та права
Тема 2. Поняття, походження та сутність держави
Тема 3. Держава і політична система суспільства
Тема 4. Форми держави
Тема 5. Функції та механізм держави
Тема 6. Поняття, походження та розвиток права
Тема 7. Об`єктивне право: поняття, ознаки, принципи, структура
Тема 8. Правоутворення та форми права
Тема 9. Норми права та інші соціальні норми
Тема 10. Система права та система законодавства
Тема 11. Форми реалізації права
Тема 12. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації
Тема 13. Правові відносини
Тема 14. Правова поведінка
Тема 15. Правова свідомість і правова культура
Тема 16. Юридична відповідальність
Тема 17. Державна дисципліна, законність та правопорядок
Тема 18. Правове регулювання та його механізм
Тема 19. Правовий статус особи
Тема 20. Правова система суспільства: поняття, характеристика елементів
Тема 21. Основні правові системи сучасності.

Судові та правоохоронні органи України
Тема 1. Предмет, основні поняття й джерела курсу «Судові та
правоохоронні органи України.
Тема 2. Правосуддя та його принципи.
Тема 3. Судова система України
Тема 4. Конституційний Суд України.
Тема 5. Статус суддів. Державна судова адміністрація України
Тема 6. Прокуратура України
Тема 7. Органи внутрішніх справ
Тема 8. Служба Безпеки України
Тема 9. Органи досудового розслідування
Тема 10. Органи та установи юстиції
Тема 11. Національне антикорупційне бюро України
Тема 12. Нотаріат України
Тема 13. Адвокатура України
Тема 14. Органи державної фіскальної служби України
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Арк 34/4

Тема 15. Органи державної аудиторської служби України
Тема 16. Органи державної виконавчої служби України

Структура екзаменаційної картки та порядок оцінювання
Фахове вступне випробування для конкурсного відбору осіб для здобуття
освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю «Правоохоронна діядьність»
проводиться 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;
• 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 освітнім ступенем
«Магістр» за спеціальністю «Правоохоронна діядьність» можуть бути
вступники, які набрали не менше 124 балів по фахових вступних
випробуваннях.
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Арк 34/5

Рекомендована література
Бабкіна О. В. Теорія держави і права у схемах і визначеннях: навч. посіб.

1.

/ О. В. Бабкина, К. Г. Волинка. — К .: МАУП, 2004. — 144 с.
2.

Брежнев О. В. Организация и компетенция административных судов:

опыт Украины / О. В. Брежнев // Российская юстиция. – 2011. – № 12. – С. 27–
31.
3.

Бурбика М. М. Судові та правоохоронні органи України : навч.посіб. /

М. М. Бурбика, А. М. Куліш, В. С. Шапіро. – Х. : ТОВ «Діса плюс», 2013. – 228
с.
4.

Ведєрніков Ю. А. Теорія держави і права: Навч. посіб. / Ю.А.

Ведєрніков, В. С. Грегул. — 4те вид., доп. і переробл. — К.: Центр навчальної
літератури, 2005. — 224 с.
5.

Галівець І. В. Роль апарату в організації роботи суду / І. В. Галівець //

Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 3. – С. 54–58.
6.

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798-

ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.
7.

Дудченко О. Ю. Адміністрування в судовій системі: поняття та

перспективи реформування / О. Ю. Дудченко // Юрист України. – 2013. – № 2. –
С. 138–143.
8.

Жуковский А. Г. Судоустройство Украины: история, теория и практика:

учеб. пособие / А. Г. Жуковский. – Харьков : Бурун Книга, 2010. – 464 с.
9.

Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / [Колодій А. М.,

Копейчиков В. В., Лисенков С. Л. та ін.]; за ред. В. В. Копейчикова. — Стер.
вид. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 320 с.
10.

Загальна теорія держави і права: підруч. / За ред. М. В. Цвіка, В. Д.

Ткаченка, О. В. Петришина. — X.: Право, 2002. — 432 с.
11.

Закон України про судоустрій і статус суддів : станом на 6 верес. 2013 р.

: відповідає офіц. текстові. – Х. : Право, 2013. – 192 с.
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Арк 34/6

Ігонін Р. Співвідношення понять "організаційне забезпечення судів",

"організаційне управління в судах" та "судове управління" / Р. Ігонін // Вісник
Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 4. – С. 37–45.
13.

Кельман М. С. Загальна теорія держави і права / Кельман М. С.,

Мурашин О. Г., Хома Н. М. — Львів: Новий світ, 2003. — 581 с.
14.

Кельман М. С. Загальна теорія права (з схемами, кросвордами,

тестами): Підруч. / М. С. Кельман; О. Г. Мурашин. — К.: Кондор, 2002. — 353
с.
15.

Кирилюк Р. І. Про сутність категорії "організація забезпечення" щодо

діяльності судів / Р. Кирилюк // Публічне право. – 2012. – № 2. – С. 42–48.
16.

Коваль В. М. Перспективи та шляхи розвитку судового адміністрування

в Україні / В. М. Коваль // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 3. –
С. 48–50.
17.

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к / 96-ВР // Відомості

Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
18.

Которобай С. Роль апарату в організаційному забезпеченні роботи

адміністративного суду / С. Которобай // Вісник Вищого адміністративного
суду України. – 2012. – № 1. – С. 31–34.
19.

Котюк В. О. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / Котюк В.О.

— К.: Атіка, 2005. — 592 с.
20.

Котюк В. О. Основи держави і права: Навч. посіб. Вид. 3тє, доп. і перер.

/ Котюк В. О. — К.: Вентурі, 2001. — 432 с.
21.

Котюк В. О. Теорія права: курс лекцій: Навч. посіб. / Котюк В. О. — К.:

Вентурі, 1996. — 208 с.
22.

Кравчук М. В. Проблеми теорії держави і права: Навч. посіб. / Кравчук

М. В. — К.: Професіонал, 2004. — 398 с.
23.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-

VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 13. – Ст. 88.
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Арк 34/7

Кухар В. І. Організаційно-правові аспекти судового адміністрування / В.

І. Кухар // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 3. – С. 33–36.
25.

Марчук В. М. Основні поняття та категорії права: Навч. посіб. / В. М.

Марчук, Л. В. Ніколаєва — К.: Істина, 2001. — 144 с.
26.

Марчук В. М., Ніколаєва Л . В. Нариси з теорії права: Навч. посіб. / В.

М. Марчук, Л. В. Ніколаєва. — К.: Істина, 2001. — 304 с.
27.

Молдован В. В. Основи держави і права: Курс лекцій / Молдован В. В.

— К.: Юмана, 1996. — 176 с.
28.

Москвич Л. М. До питання вдосконалення судового управління в

Україні / Л. М. Москвич // Питання боротьби зі злочинністю. – Х., 2012. – Вип.
24. – С. 99–107.
29.

Москвич Л. М. Доступність суду як стандарт ефективної організації

судоустрою / Л. М. Москвич // Питання боротьби зі злочинністю. – Х., 2011. –
Вип. 22. – С. 149–160.
30.

Нор В. Т. Судові та правоохоронні органи України : підручник / В. Т.

Нор, Н. П. Анікіна, Н. Р. Бобечко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К. : Ін Юре,
2010. – 240 с.
31.

Обрусна С. Організаційно-правові засади управління судовою системою

України: сучасний стан та перспективи розвитку в умовах судової реформи / С.
Обрусна // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
Юридичні науки. – 2010. – Вип. 83. – С. 57–60.
32.

Овчаренко О. М. Проблема використання сучасних технологій в

організації роботи суду / О. М. Овчаренко // Питання боротьби зі злочинністю.
– Х., 2011. – Вип. 22. – С. 96–107.
33.

Олійник А. Ю. Теорія держави і права: Навч. посіб. / Олійник А. Ю.,

Гусарєв С. Д., Слюсаренко О. Л. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 176 с.
34.

Організація роботи суду : навч. посіб. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України

ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред. І. Є. Марочкіна. – Х. : Право, 2012. – 256 с.
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Арк 34/8

Організація судових та правоохоронних органів : підручник / Нац. юрид.

акад. України ім. Я. Мудрого ; за ред. І. Є. Марочкіна. – Х. : Право, 2013. – 448
с.
36.

Організація судових та правоохоронних органів: нормативні акти /

упоряд. А. В. Лапкін. – Х. : Право, 2012. – 390 с.
37.

Осетинський А. Й. Актуальні питання підвищення ефективності та

якості організації роботи господарських судів в Україні / А. Й. Осетинський //
Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 5. – С. 51–64.
38.

Осетинський А. Й. Організація роботи та адміністрування – запорука

якісного відправлення правосуддя / А. Й. Осетинський // Вісник господарського
судочинства. – 2013. – № 3. – С. 19–26.
39.

Основи держави і права: Навч. посіб. / За ред . В. В. Комарова. — X.:

Нац. юрид. акад. України, 2001. — 260 с.
40.

Панченко О. Деякі питання організації роботи адміністративних судів

України із забезпечення розгляду справ, пов'язаних з виборчим процесом з
чергових виборів Президента України у 2010 році / О. Панченко // Вісник
Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 2. – С. 35–40.
41.

Погребной И. М. Теория права: Учеб. пособ. 3є изд., испр. и доп. /

Погребной И. М. — X.: 2003. — 128с.
42.

Приймаченко Д. Співвідношення понять "організаційне забезпечення

судів", "Організаційне управління в судах" та "судове управління" / Д.
Приймаченко, Р. Ігонін // Слово національної школи суддів України. – 2013. –
№ 1. – С. 57–66.
43.

Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012

р. № 5076-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 27. – Ст. 282.
44.

Про Вищу раду юстиції : Закон України від 15.01.1998 р. № 22 /98 -ВР //

Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 25. – Ст. 146.
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Арк 34/9

Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України :Закон

України від 07.03.2002 р. № 3099-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. –
2002. – № 32. – Ст. 225.
46.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з

прийняттям Закону України «Про Національну поліцію»: Закон України від
23.12.2015 р. № 901-VІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4. –
Ст. 44.
47.

Про демократичний цивільний контроль над воєнною організацією і

правоохоронними органами держави : Закон України від 19.06.2013 р. № 975-ІV
// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 46. – Ст. 366.
48.

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів :

Закон України від 23.12.1993 р. № 3781-ХІІ // Відомості Верховної Ради
України. – 1994. – № 11. – Ст. 50.
49.

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –

підприємців : Закон України від 15.05.2003 р. № 755-ІV // Відомості Верховної
50.

Про державну службу : Закон України від 16.12.1993 р. № 3723-ХІІ //

Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.
51.

Про Державну фіскальну службу [Електронний ресурс] : Постанова
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Зразок тестових завдань для вступу з метою навчання та здобуття освітньокваліфікаційного рівня “Магістр”

№

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Питання
Перший рівень складності (Теорія держави і права)
Що входить до складу поняття «політична система суспільства»?
Яку теорію походження держави і права розвивали Гумплович,
Дюрінг, Каутський?
Вкажіть основні ознаки держави:
Властивість мати права і нести обов’язки називають:
Основним елементом механізму держави, що має власну структуру,
певні повноваження і створюють з іншими частинами (елементами)
єдине ціле, є:
Охарактеризуйте співвідношення соціальних норм та норм права:
Основними ознаками правової держави є:
Який з перерахованих методів плідно застосовується для аналізу
схожості, відмінності і класифікації правових систем?
Принципи правової держави:
Назвіть основні ознаки держави:
Із наведеного переліку визначте неправильну ознаку республіки:
Із наведеного переліку вкажіть неіснуючу теорію походження
держави та права:
Які з перерахованих нижче юридичних наук Ви відносите до
прикладних?
Чим визначається більшою мірою характер політико-правового
режиму?
Назвіть авторів, що розвивають «класову теорію» походження
держави і права
Союз суверенних держав, об’єднаних для досягнення певної спільної
мети:
Із перерахованого нижче виберіть те, що характеризує парламентську
республіку:
Що із наведеного переліку ознак не є специфічною ознакою правової
держави
Що таке громадянське суспільство?
Основним принципом організації і діяльності правової держави є
поділ влад на:
Теорія держави і права виконує наступні функції:
Коли прийнято Загальну декларацію прав і свобод людини?
Оберіть правильний варіант відповіді:
Із наведених визначень оберіть те, яке найповніше визначає поняття
«Право»:
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Арк 34/13

Інститутом прямої форми демократії є:
Підберіть належне поняття до даного визначення: «Передбачена особі
і забезпечена можливістю державного примусу міра необхідної
поведінки, якої особа повинна дотримуватися на користь
уповноваженого (особи наділеної правом)».
Який чинник є елементом характеристики механізму держави?
Метод науки – це:
Виділіть спільні риси права та моралі:
Ким прийнято Загальну декларацію прав і свобод людини?
Прихильники якої концепції стверджують, що, окрім позитивного
права, що видається державою, існує загальне для всіх людей право,
властиве їм за природою:
Якому поняттю відповідає дане визначення: «Територіальна або
національно-територіальна форма держави, обумовлююча характер
взаємин між його складовими частинами і кожного з них з державою
в цілому»?
Представники якої теорії походження держави стверджували, що
держава походить з сім'ї, є результатом розростання сім'ї?
Володіти правоздатністю означає:
Право – це:
Який орган є найвищим органом судової влади по захисту
Конституційного ладу України?
Системою загальнообов'язкових правил поведінки, які
встановлюються і охороняються державою, виражають загальні і
індивідуальні інтереси населення країни і виступають регулятором
суспільних відносин, є:
Сукупність ідей, поглядів, відчуттів, традицій, переживань, які
виражають відношення людей до правових явищам суспільного
життя, є:
Що є центральним компонентом політичної системи?
Теорія держави і права є:
Назвіть одну із ознак відносної самостійності держави.
Що означають ці причини: «зміна виробничих відносин, зміна
панівного в економіці класу, зміна класової структури суспільства,
перехід державної влади до представників іншого класу»?
Що є критерієм формальної типології держави?
Назвіть фундаментальну науку правознавства?
До методів теорії держави і права відносяться наступні дослідження
держави і права:
За допомогою чого забезпечується дотримання норм моралі в
суспільстві?
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Арк 34/14

Як називається політико-правовий зв'язок особи з державою, який
полягає в їх взаємних правах і обов’язках?
Система поглядів і уявлень, які в теоретичній формі відображають
правові явища суспільного життя, – це:
Яке поняття відповідає даному визначенню: «Єдина держава, яка
підрозділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не
володіють політичною самостійністю»?
Які риси відрізняють державу від додержавної організації
суспільства?
Які способи впливу на поведінку людини закріплені в нормах права?
Система спеціалізованих органів і установ, за допомогою яких
здійснюється державне управління суспільством і захист його
інтересів, утворює:
У поняття суспільства включаються наступні складові елементи:
Визнання меж діяльності держави відсутнє:
Якому поняттю відповідає наведене визначення “офіційний
письмовий документ, прийнятий уповноваженими суб’єктами
нормотворчості у визначених законом порядку і формі, який містить
норму права”?
У первісному суспільстві діяли наступні правила поведінки:
Найвища посадова особа виконавчої влади в Україні
За політичним режимом Україна
Яка класифікація органів держави, якщо виходити з принципу
«поділу влади»?
Класова (матеріалістична теорія походження держави виходить з
того, що держава виникла в силу:
Правоздатність настає:
Що означає принцип поділу влад?
Вкажіть правильне визначення поняття «форма правління»:
Яка юридична наука є методологічною основою для інших
юридичних наук?
Як називається форма правління, при якій пост глави держави
займається по спадку і його влада вважається непохитною від якоїнебудь іншої влади, органу або виборців?
У якому суспільстві регулюють суспільні відносини «мононорми»?
Вкажіть на одну з ознак, яка властива унітарній державі, а не
федеративній:
Що визначається як правило поведінки, що склалося унаслідок
фактичного його застосування протягом тривалого часу?
Переживання, думки і відчуття людей, що виникли з приводу
ухвалення норм права, їх реалізації і їх порушення, можуть бути
віднесені до сфери:
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Арк 34/15

Органом держави, що здійснює правосуддя у формі вирішення
кримінальних, цивільних і адміністративних справ у встановленому
законом процесуальному порядку, є:
Які з перерахованих утворень входять в державний апарат?
Назвіть представників «договірної теорії» походження держави і
права
Яка теорія походження держави виходить з того, що виникнення
приватної власності, класів і держави є результатом внутрішньої і
зовнішньої політичної дії:
Економічна, соціальна, екологічна, правоохоронна, політична – це:
Вкажіть, яка з приведених характеристик містить визначення поняття
«форма (устрій) держави»:
Який характер діяльності апарату ранньокласової держави?
Яку теорію походження держави і права розробляли Аристотель,
Фільмер, Михайлівський?
До якого поняття відноситься дане визначення: «Основні напрями
діяльності держави по управлінню суспільством, включаючи
механізм державної дії на розвиток суспільних процесів»?
Як називається властивість держави, що виражається у верховенстві
державної влади усередині країни і незалежності її зовні?
Для якого виду соціальних норм властива державно-примусова дія:
У чому виявляється ідеологічна функція теорії держави і права?
Визначте загальнонауковий метод теорії держави і права
Підставою класифікації держав на рабовласницьку, феодальну,
капіталістичну, соціалістичну є:
Що загального у норм права і норм моралі:
Представниками якої концепції походження держави є Фома
Аквінській і Марітен?
Яке поняття відповідає даному визначенню: «Сукупність методів і
прийомів, за допомогою яких здійснюється державна влада, а також
рівень політичної свободи в суспільстві і характер правового
положення особи»?
Що розуміється під системою «стримувань і противаг» в державноправовій практиці і в теорії правової держави?
Сукупність способів і методів здійснення політичної влади державою
визначається як:
Форму держави утворюють три складові:
Моральні норми, норми звичаїв, традиції – все це:
Як називається сукупність прав, свобод і обов'язків, що визначають
становище особи в суспільстві (державно-організованому)?
Найбільш демократична форма захисту права особи:
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Арк 34/16

Яке визначення держави представляється вам найбільш правильним:
До якого поняття відноситься дане визначення: «Система методів,
способів і прийомів дослідницької діяльності, знання про них»?
До якої категорії юридичних наук слід віднести правову статистику?
Яка з теорій походження держави пояснює його походження в
результаті добровільної угоди людей:
Що включає поняття «політична система суспільства»?
Виділіть основні ознаки правової держави:
«Сімейне право»:
Теорія держави і права – це наука, що вивчає:
Що слід розуміти під формою правління:
Для якої форми правління характерні наступні риси: відповідальність
уряду перед парламентом; формування уряду на парламентській
основі з числа лідерів партій, що мають в своєму розпорядженні
більшість голосів в парламенті; обрання глави держави парламентом
або спеціальною колегією, що утворюється парламентом?
Назвіть автора широко відомої концепції системи «стримувань і
противаг» як особливої форми забезпечення принципу поділу влад.
Яке з визначень правильно відображає предмет теорії держави і
права?
Які з нижчеперечислених методів вивчення свого предмету
використовує сучасна теорія держави і права?
Вкажіть основні форми державного правління:
Спосіб функціонування політичної системи суспільства, що
відображає рівень політичної свободи і відношення органів влади до
правових основ їх діяльності, називається:
Як ви вважаєте – держава:
Який принцип дослідження припускає, що державно-правові явища і
процеси слід вивчати в їх розвитку?
Рішення глобальних проблем сучасності, забезпечення національної
безпеки, відстоювання державних інтересів в міжнародних справах –
це:
Різновидом форми державного правління, при якій верховна роль в
організації державного життя належить парламенту, є:
До якого поняття відноситься дане визначення: «Забезпечені законом
вид і міра належної поведінки»?
Дайте визначення правового статусу:
Союзи держав, що створені для виконання певних завдань і цілей у
політичній, економічній та військовій сферах:
Що з перерахованого є формою державного устрою?
Які суб'єкти права одночасно володіють правоздатністю і
дієздатністю?
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Арк 34/17

Категорія законності відноситься до сфери:
До характеристики якої юридичної науки слід віднести дане
визначення: «Система об'єктивних знань про найбільш загальні
закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і
права, а також органічно пов'язаних з ними, супутніх їм явищ і
процесів»?
Які об'єктивні ознаки держави відрізняють її від соціальної
організації первісного суспільства?
Як називається право, що належить конкретній особі?
Знайдіть визначення суб'єктивного права.
Підберіть поняття до даного визначення: «Передбачена нормами
права здатність особисто, своїми діями набувати права і обов'язки, а
також здійснювати права і обов'язки».
Що складає одну з ознак правової держави?
Назвіть найважливіші ознаки правової держави
Коли, на ваш погляд, з'явилася держава?
Яка типова держава прийшла на зміну соціальної організації
первіснообщинного устрою?
Основною ознакою імперії є:
З яких елементів складається поняття «форма держави»?
Об'єднання в руках президента повноважень глави держави і глави
уряду; відсутність інституту парламентської відповідальності уряду;
позапарламентський метод обрання президента; відповідальність
уряду перед президентом і ін. Для якої форми правління характерні
вказані ознаки?
До якого поняття відноситься дане визначення: «система всіх
політичних явищ, що існують у соціально-неоднорідному
суспільстві»?
До якого поняття відноситься дане визначення: «спільність вільних і
рівноправних людей та їхніх об’єднань, яким держава забезпечує
юридичні можливості бути власниками, а також брати активну участь
у політичному житті»?
За ступенем суспільної небезпеки правопорушення підрозділяються
на:
Яке визначення якнайповніше виражає суть наступної фрази:
«Діяльність компетентних державних органів і окремих осіб по
усвідомленню ними дійсного змісту норм»
Норми, що містять категоричні розпорядження, які не можуть бути
замінені за розсудом осіб, іншими умовами їх поведінки називаються:
«Покладання на особу обов'язків певної поведінки, здійснення тих
або інших активних дій» - до якого терміну відноситься дане
визначення?
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Арк 34/18

Право законодавчої ініціативи у Верховні Раді належить:
Вкажіть джерела права:
Способи виразу і закріплення правових норм визначаються як:
Норми права, норми моралі, корпоративні норми, звичаї, традиції - це
види:
«Надання особі права на певну власну поведінку, здійснення тих або
інших дій» - який термін відноситься до даного визначення?
Визначте елемент, який є ознакою правопорушення:
До підстав кримінальної відповідальності відносять:
Вкажіть характерні ознаки норм права:
Яке визначення розкриває поняття юридичної відповідальності:
Які два різновиди юридично значущої поведінки охоплюються
поняттям «правова поведінка»?
Назвіть одну з основних галузей права, яка: а) закріплює структуру і
компетенцію найвищих органів державної влади б) регулює основні
права і свободи громадян
Підберіть загальний термін для визначення понять «правовий
прецедент» і «нормативний договір»
Дайте найбільш повне визначення: правосуб’єктність – це:
Правовий звичай, судовий прецедент, нормативно-правовий акт,
нормативний договір, - це:
За юридичною формою інтерпретаційні акти бувають:
Визначте загально-соціальну функцію права:
Суворе і повне здійснення розпоряджень правових норм і заснованих
на них юридичних актів всіма суб'єктами права визначається як:
Діяльність, направлена на підготовку, видання і вдосконалення
нормативно-правових актів, називається:
Якими шляхами джерелам права додається офіційний характер?
З наведених визначень оберіть те, яке найповніше висвітлює термін
«закон»:
Вкажіть ознаки, які не властиві для норм права:
Яке визначення розкриває поняття правопорядку:
«Впорядкування юридичних норм в процесі правотворчості
компетентними органами, коли відміняються раніше діючі закони,
інші нормативні юридичні акти, юридичні норми переробляються,
вводяться в єдину узгоджену систему і видається єдиний, юридично і
логічно цілісний, узгоджений нормативний акт» - до якого поняття
відноситься дане визначення?
Внутрішня будова, яка виражається в єдності і узгодженості діючих в
держав і правових норм, визначається як:
Що таке консолідація?
Назвіть елементи структури системи законодавства:
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Арк 34/19

Який орган є найвищим органом судової влади по захисту
Конституційного ладу України?
Владна діяльність компетентних державних органів по реалізації
правових норм щодо конкретних життєвих випадків і індивідуальновизначених осіб визначається як:
До якого поняття відноситься дане визначення: «Що виникає у
зв'язку з нормами права і юридичними фактами вольове суспільне
відношення, учасники якого наділені суб'єктивними правами і несуть
юридичні обов'язки»?
Визначіть, які з юридичних термінів характеризують ознаки злочину:
Елемент, який є ознакою правопорушення:
Чотири групи ознак: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона
і суб’єкт відносяться до:
Індивідуальний акт:
Що є підставою виникнення юридичної відповідальності:
Основними стадіями процесу застосування норм права є:
Назвіть два основних різновиди юридичних норм, які виділені на
основі двох основних функцій права
До яких принципів об'єктивного юридичного права відносяться такі
засади: «в об'єктивному праві мають закріплюватися та захищатися
основні права людини, юридична рівність однойменних суб’єктів
перед державою і перед законом, взаємопов’язаність юридичних прав
і обов’язків»?
Дайте найбільш повне і правильне визначення поняттю «злочин»:
Визначте правопорушення, яке володіє найвищим ступенем
суспільної небезпеки:
Визначте нормативний акт, який володіє найвищою юридичною
силою:
Назвіть основний критерій поділу системи права на галузі:
«Стан фактичної впорядкованості суспільних відносин, що виражає
реальне, практичне здійснення вимог законності» - до якого терміну
відноситься дане визначення?
Підберіть поняття до даного визначення: «Загальне правило
поведінки людей, що є зразком, еталоном, масштабом, яким вони
повинні керуватися»
Які ви знаєте функції юридичної відповідальності?
Яким актам належать ці властивості: «формальна обов'язковість для
адре-сатів застосування, закріплення в таких актах правил розуміння
норми, можливість їх прийняття лише правотворчим або спеціально
уповноваженими суб’єктами, наявність спеціальних форм виразу, як
пряма так й зворотня дія в часі»?
До якої стадії правозастосування відноситься перевірка достовірності
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Арк 34/20

і правильності тексту, визначення меж дії та юридичної сили правової
норми?
182 Що є об'єктом законності?
183 Роз'яснення і коментарі нормативних актів, що даються юристамипрактиками, можуть бути класифіковані (по рівню компетентності)
як:
184 Способи дії галузі права на певний вид суспільних відносин
утворюють поняття:
185 У структурному відношенні правосвідомість складається з двох
елементів:
186 Які види нормативних актів має право видавати Уряд України?
187 Метод дослідження держави і права за допомогою опитувань,
анкетувань, ознайомлення з судовою практикою,
документами, статистичними даними має назву:
188 Що означають ці вимоги: «законність, обґрунтованість, доцільність»?
189 Визначте це поняття: "діяльність компетентних державних органів,
громадських об’єднань, трудових колективів або всього народу чи
його територіальних спільностей, по встановленню, зміні чи
скасуванню юридичних норм"
190 Яким терміном можна позначити наступні категорії: буквальне,
обмежувальне, поширювальне тлумачення:
191 Первинним елементом системи законодавства є:
192 Які нормативно-правові акти приймає Верховна Рада України?
193 До якого поняття потрібно віднести ці правові види: «використання,
виконання, дотримання»?
194 Яке поняття визначає ця дефініція: «внутрішня інтелектуальна
діяльність суб'єкта щодо встановлення змісту нормативно-правового
акта, яка не виходить за межі його свідомості»?
195 Суб'єктивна сторона, об'єктивна сторона, суб'єкт і об'єкт злочину в
цілому складають:
196 Способами подолання прогалин в праві в процесі його застосування
є:
197 Гіпотеза, диспозиція, санкція – це:
198 Основні початкові положення, юридично закріплюючі об'єктивні
закономірності суспільного життя, називаються:
199 Оберіть ряд, правильний з точки зору ієрархічного підпорядкування
нормативно-правових актів за юридичною
силою:
200 Указ Президента України – це:
Перший рівень складності (Судові та правоохоронні органи України)
201 Серед перелічених оберіть, будь ласка, визначення судової влади,
яке найбільш точно характеризує цю гілку державної влади:
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Арк 34/21

До форм реалізації судової влади належать:
Основною функцією судової влади є:
Принципи судової влади слід визначити як:
Система принципів судової влади складається із:
Із запропонованих оберіть принципи, які належать до організаційних
принципів судової влади:
До принципів судочинства Основний Закон України відносить:
Система судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції
України будується за принципами:
Юрисдикція судів України визначається так:
Систему судів України складають:
Відповідно до Конституції України в системі судів загальної
юрисдикції діють такі спеціалізовані суди окремих судових
юрисдикцій:
Суди загальної юрисдикції утворюються та ліквідується у такому
прядку:
Відповідно до Конституції України передбачено такі форми участі
народу у відправленні правосуддя в Україні:
Місцевими судами відповідно до Закону «Про судоустрій України» є:
Функції першої інстанції в підсистемі спеціалізованих
адміністративних судів відповідно до Кодексу адміністративного
судочинства України виконують:
Апеляційними загальними судами за Законом «Про судоустрій
України» є:
До повноважень апеляційних судів належить:
Засідання президії апеляційного суду проводяться:
Президія апеляційного суду виконує такі повноваження:
До повноважень вищого спеціалізованого суду належить:
Верховний Суд України здійснює такі повноваження:
Підставами для ліквідації чи утворення судів є:
Кількість суддів у судах визначається:
Судді загальних судів призначається на адміністративні посади
Президентом України за поданням:
Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах:
Конституційний Суд України дає висновок у справі з питань:
На посаду судів загальної юрисдикції може бути рекомендований для
призначення:
Суддями Верховного Суду України можуть бути громадяни України,
які:
На зайняття посади судді Верховного Суду України можуть бути
рекомендовані громадяни України, які:
Займати посаду судді Конституційного Суду України має право
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громадянин України, який проживає на території України останні:
Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин
України, який на день призначення:
Суб’єктами звернення до Верховної Ради України з питань обрання
на посаду судді безстроково є:
Таємним голосуванням призначають суддів Конституційного Суду
України:
До органів, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо суддів
відносяться:
Перелік органів дисциплінарного провадження щодо суддів міститься
у статтях:
На зайняття посади судді в апеляційному суді може претендувати
громадянин України, який:
Кандидати на посаду суддів в суді загальної юрисдикції, які
претендують на зайняття посади судді вперше, призначаються:
Суддів Конституційного Суду України на посаду призначають:
Не є підставою для звільнення судді з посади:
Основні положення щодо соціального і правового захисту суддів
закріплені:
Суддям забороняється займатися:
Громадянин України К., віком 27 років, який проживає в Україні
останні 10 років, має вищу юридичну освіту і володіє державною
мовою, звернувся до територіального управління Держаної судової
адміністрації щодо рекомендації його для призначення професійним
суддею, але йому було відмовлено. Підставою відмови стало те, що
він:
Громадянин О. не склав кваліфікаційного іспиту для призначення
його на посаду судді. Кваліфікаційна комісія повідомила, що він
може бути допущений до складання іспиту повторно не раніше як
через 2 роки, що суперечить законодавству, в якому зазначено, що
особа може бути допущена до складання іспиту повторно не раніше
як через:
Громадянин М. був включен до списку народних засідателів. У заяві
на ім’я голови суду він повідомив, що на час розгляду справи у суді
йому виповниться 60 років і він не зможе належним чином
виконувати свої обов’язки. Голова суду відмовив в задоволенні
прохання, вказавши, що однією з підстав для звільнення за власним
проханням є:
Рада суддів України притягла до дисциплінарної відповідальності
суддю А. районного суду міста N. Суддя звернувся до Вищої ради
юстиції зі скаргою на рішення ради суддів України на підставі того,
що:
Голова апеляційного суду в місті N. звернувся до Верховної Ради
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України з поданням про обрання громадянина Р. на посаду судді
безстроково. Верховна Рада України відхилила подання, вказавши,
що звертатися з таким питанням може:
Присяжним може бути громадянин України, який досяг:
Президент України призначив на посаду суддів Конституційного
Суду України 9 громадян України, які досягли 40 річного віку. Які
положення законодавства були порушені?:
Народним засідателем може бути громадянин України, який досяг:
Списки народних засідателів затверджуються на строк:
Народні засідателі залучаються до здійснення правосуддя в порядку
черговості не більше:
Народні засідателі і присяжні підзвітні:
Судді не можуть бути притягнутими до адміністративної
відповідальності, що накладається в судовому порядку без згоди:
Суддя не може бути затриманий чи заарештований до постанови
обвинувального вироку без згоди:
Народні засідателі приймають участь у розгляді справи:
12 червня Громадянин О. був запрошений по телефону секретарем
суду взяти участь в якості присяжного у судовому засіданні, яке
відбудеться 19 червня. Директор заводу, на якому гр. О. працює,
відмовився звільнити гр. О. від тимчасового виконання його
обов’язків. Як слід оцінити дії директора заводу:
Державна судова адміністрація здійснює:
Найвищим органом суддівського самоврядування є:
З’їзд суддів скликається:
У період між з’їздами суддів, який орган є вищим органом
суддівського самоврядування:
Перед ким звітує Голова Державної судової адміністрації:
Начальник територіального управління Державної судової
адміністрації призначається на посаду і звільняється:
Термін повноважень кваліфікаційних комісій суддів становить:
Скільки кваліфікаційних класів судді:
Дисциплінарне провадження щодо суддів місцевих суддів
здійснюють:
Дисциплінарне провадження щодо суддів апеляційних суддів
здійснюють:
Дисциплінарне провадження щодо суддів вищих спеціалізованих
судів і суддів Верховного Суду України здійснюють:
Координує роботу Вищої ради юстиції:
Строк повноважень членів Вищої ради юстиції:
Конституційний склад Вищої ради юстиції:
Як має поступити прокурор району у випадку виявлення порушення
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трудової чи службової дисципліни підпорядкованим працівником?
Як має поступити прокурор області у випадку, якщо його думка не
збігається з рішенням, яке прийняла колегія обласної прокуратури?
На якому із нижче наведених принципів діє прокуратура України?
Яка прокуратура не входить до системи органів прокуратури
України?
Хто визначає структуру Генеральної прокуратури України?
На якій мові ведеться діловодство в органах прокуратури?
На який строк призначається Генеральний прокурор України та
підпорядковані йому прокурори?
Хто має право присвоювати класні чини працівникам районних та
прирівняних до них прокуратур?
Органи прокуратури здійснюють нагляд за додержанням і
правильним застосуванням законів, зокрема:
Генеральний прокурор України призначається на посаду …
Яку із нижче наведених функцій прокуратура України не здійснює?
В якому році прийнято чинний Закон України «Про прокуратуру»?
Яке із нижче наведених дисциплінарних стягнень не може накласти
прокурор області на підпорядкованого працівника прокуратури?
Прийняте прокурором району рішення може бути оскаржено …
У яких прокуратурах утворюються колегії органів прокуратури?
Який структурний підрозділ не входить до складу Генеральної
прокуратури України?
Які заохочення не застосовуються прокурором області до працівників
прокуратури?
Слідчі органів прокуратури проводять …
Колегії органів прокуратури не розглядають …
Під час проведення перевірки на державному підприємстві прокурор
виявив порушення вимог наказу Міністра директором цього
підприємства. По результатам цієї перевірки прокурор вніс подання
про усунення порушення вимог наказу Міністра. Чи правильно
вчинив прокурор?
В результаті перевірки ТОВ «Чаклун» прокуратурою району було
виявлено порушення законодавства про охорону здоров’я. В зв’язку з
цим прокурор видав наказ про притягнення до дисциплінарної
відповідальності окремих працівників цього ТОВ. Чи правильно
вчинив прокурор? Хто має право притягати до дисциплінарної та
матеріальної відповідальності робітників та посадових осіб
підприємств, установ та організацій?
Під час чергування працівники служби охорони підприємства не
пропустили на територію об’єкту, що охороняється, помічника
прокурора району за пред’явленим відповідним посвідченням,

ЖДТУ

293

294

295
296

297

298
299
300

301
302
303
304
305
306
307

Міністерство освіти і науки України
Житомирський державний технологічний університет
СУЯ ЖДТУ
Випуск 1
Зміни 0
Екземпляр № 1

Арк 34/25

посилаючись на те, що вимоги Закону України «Про прокуратуру» не
поширюються на інших працівників та службових осіб, крім
прокуратури. Чи правильно вчинили працівники служби охорони
підприємства?
Під час перевірки додержання законів на підприємстві прокурором
було виявлено грубе порушення законодавства про власність,
оскільки матеріальні цінності зберігалися біля воріт підприємства без
належної охорони, і це в свою чергу вже призвело до декількох
крадіжок, за фактами яких було порушено кримінальні справи. По
наслідкам цієї перевірки прокурор вніс припис директору
підприємства про негайне усунення порушень закону шляхом
укладення угоди про охорону цих матеріальних цінностей із
Державною охороною МВС України. Чи правильно вчинив
прокурор?
Службовцю за місцем роботи було відмовлено у виплаті середнього
заробітку за час, затрачений у зв’язку з викликом до прокуратури. Чи
правильно вчинила адміністрація місця роботи цього службовця?
Чи може прокурор предствляти в суді інтереси комерційної фірми?
Помічник прокурора, виконуючи функцію підтримання державного
обвинувачення в суді, одночасно брав участь у розгляді двох
кримінальних справ. Чи мав він таке право?
Державному службовцю К., що раніше працював державним
виконавцем Відділу Державної виконавчої служби старшим
помічником з кадрів прокурора області було відмовлено у прийнятті
до органів прокуратури на посаду прокурора сільського району на тій
підставі, що у нього відсутній досвід роботи у органах прокуратури.
Чи порушує трудові права К. така відмова?
Який підрозділ Міністерства внутрішніх справ має право здійснювати
оперативно-розшукову діяльність:
Під час проведення оперативно-розшукової діяльності рішення суду
необхідно для:
Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативнорозшукової діяльності здійснює:
Другий рівень складності (Теорія держави і права)
Законодавчий процес – це:
Закони підрозділяються на
Визначте правильне поняття:
Визнання меж діяльності держави відсутнє:
Вкажіть правильний опис процесу ухвалення закону:
Який різновид юридичних фактів включає смерть людини по
правовим наслідкам?
Назвіть загальну для будь-яких різновидів соціальних норм функцію
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Вкажіть, на які види поділяються інститути права за виконуваними
функціями:
Закон, що пом’якшує покарання, має зворотну силу:
Визначте, яке джерело права належить до вторинних у романогерманській правовій сім’ї:
Обґрунтуйте положення: держава є організацією всього суспільства,
оскільки:
Що не є вимогою правильного застосування правових норм:
Назвіть способи подолання прогалин в праві в процесі
правозатосовчої діяльності:
Громадянин, підприємство, держава – як одним терміном можна
позначити ці категорії:
Підберіть правильну відповідь до даного визначення «Здатність права
слугувати метою і засобом задоволення науково-обґрунтованих,
соціально справедливих загальнолюдських потреб і інтересів
громадян і їх об’єднань»:
Визначте, яка функція притаманна державі будь-якого типу:
Суб’єкт правовідносин:
Елементи правової норми:
Назвіть стадію правозастосовчого процесу:
Назвіть елемент правової норми, що передбачає правило поведінки
шляхом надання і покладання юридичного обов'язку?
Загальнообов'язковість, формальна визначеність, державна
забезпеченість – це:
Підберіть поняття до даного визначення: «Ухвалене судом рішення,
що служить орієнтиром (еталоном) для вирішення аналогічних справ
надалі»:
Конституційні закони приймаються:
До якого поняття відноситься дане визначення: «Принцип поведінки
всіх учасників суспільних відносин, що означає вимоги дотримання і
виконання законів всіма державними органами, посадовими особами,
суспільними організаціями і громадянами»?
Який вид тлумачення правових норм заснований на з'ясуванні змісту
норми права шляхом зіставлення її з іншими?
Конкретні життєві обставини, з якими норми права пов'язують
виникнення, зміну і припинення правовідносин, визначаються як:
«Специфічна дія на суспільні відносини, яка здійснюється за
допомогою закріплення за учасниками цих відносин (громадянами,
установами, організаціями) певних юридичних прав і обов'язків», - до
якого поняття відноситься дане визначення?
Вкажіть явище, визначення якого можна сформулювати таким чином:
“Сутність і найбільш загальні закономірності виникнення, розвитку,
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функціонування правових і державних явищ і процесів, а також
головні, вихідні для всієї юридичної науки поняття”. Це є дефініцією:
Вік з якого, за загальним правилом, настає кримінальна
відповідальність в Україні:
Які з наведених елементів відповідають логічній структурі норми
права згідно із найбільш визнаною точкою
зору:
Як називається індивідуально-правовий акт офіційно-владного
правоконкретизуючого характеру, що є елементом складного
юридичного процесу?
Виконання, дотримання, використання, застосування права – це
форми:
До якого поняття відноситься дане визначення: «Що відокремилася
усередині системи має (відносно самостійну) систему юридичних
норм, регулюючих якісно однорідні суспільні відносини, що
підрозділяються на інститути права»?
Назвіть загальнолюдські принципи права:
Визначте, у чому полягає соціальне призначення права:
Назвіть основоположні конституційні принципи, що мають важливе
значення для затвердження конституційної законності:
Яке з вказаних положень якнайширше і правильно розкриває ознаки
злочину:
Що із названого не є елементом складу правопорушення?
Що є актом офіційної інкорпорації?
Видами юридичних фактів є:
Назвіть основний(і) вид(и) джерел права:
Яке сучасне розуміння суті права?
Підберіть правильне поняття до даного визначення «…частина
правової норми, в якій зазначаються обставини, вказуються умови,
при настанні яких можна чи необхідно виконувати правило
поведінки, що міститься в диспозиції».
У чому полягає відмінність між провиною і вчинком?
Яким терміном можна позначити наступні категорії: право власності,
час відпочинку, аліментні зобов'язання:
Підберіть поняття до даного визначення « …документи
компетентних органів, які видаються на підставі закону, відповідно
до нього і для його виконання»:
Які нормативні акти може видавати Президент України:
Назвіть головне джерело права, що має вищу юридичну силу:
«Єдина система правових засобів, за допомогою яких забезпечується
результативна правова дія на суспільні відносини», - до якого поняття
відноситься це визначення?
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До якого поняття відноситься дане визначення: «Державно-офіційні
способи виразу і закріплення норм, додання загальним правилам
загальнообов'язкового, юридичного значення»?
351 Ухвала Уряду України є:
352 У якому випадку тлумачення норми закону носитиме обмежувальний
характер?
353 Офіційним правовим документом, що містить індивідуальне
державно-владне розпорядження компетентного органу, що
виноситься в результаті розгляду конкретної юридичної справи, є:
354 З яких основних блоків складається механізм правового
регулювання?
1. Юридична норма. 2. Суб'єктивне право і юридичний обов'язок. 3.
Реалізація права і обов'язків. 4. Самозахист цивільних прав.
355 Які з перерахованих актів відносяться до законів?
Другий рівень складності (Судові та правоохоронні органи України)
356 Діяльність органів внутрішніх справ на транспорті не
розповсюджується на:
357 Міністр внутрішніх справ призначається на посаду:
358 Склад колегії Міністерства внутрішніх справ затверджується:
359 Положення про структурні підрозділи Міністерства внутрішніх справ
затверджується:
360 Місцева (муніципальна) міліція створюється на підставі відповідного:
361 Начальники УМВС України в областях, на транспорті, в містах Києві,
Севастополі призначаються на посаду і звільняються:
362 Поліція в Україні ─ це державний правоохоронний орган:
363 Міністр внутрішніх справ видав наказ про створення спеціального
підрозділу міліції на морському транспорті у складі Міністерства
внутрішніх справ. Цей наказ було скасовано, тому що:
364 Випускник вищого навчального закладу після отримання диплома
спеціаліста по спеціальності правознавство був прийнятий на службу
до міліції з встановленням іспитового строку 1 рік:
365 Президент України виніс Указ, яким затвердив Положення про
проходження служби особовим складом органів внутрішніх справ:
366 Кабінет Міністрів України виніс Постанову, якою затвердив
Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ.
367 Начальник обласного управління внутрішніх справ виніс наказ, яким
звільнив слідчого Іванова з посади у зв’язку з порушенням трудової
дисципліни. Слідчий Іванов оскаржив цей наказ до суду.
368 Служба безпеки України - це державний правоохоронний орган,
який:
369 Організаційна структура органів Служби безпеки України
визначається:
350
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Систему органів Служби безпеки України очолює:
Керівництво всією діяльністю Служби безпеки України здійснює:
Голова Служби безпеки України призначається на посаду:
Члени колегії Служби безпеки України призначаються:
Положення про колегію Служби безпеки України затверджується:
Начальники обласних управлінь Служби безпеки України
призначаються на посаду:
Контроль за діяльністю Служби безпеки України здійснюється:
Нагляд за додержанням і застосуванням законів Службою безпеки
України здійснюється:
Начальник обласного управління Служби безпеки України виніс
наказ, яким звільнив слідчого Іванова з посади у зв’язку з
порушенням трудової дисципліни. Слідчий Іванов оскаржив цей
наказ до суду.
Органом дізнання є:
Після виявлення ознак злочину на борту морського судна, яке
знаходилося у порту міста Одеса, капітан судна провів дізнання та
оформив необхідні документи:
Податкова міліція здійснює дізнання:
Який з вказаних органів не є органом дізнання:
Скільки органів досудового слідства є в Україні:
Який з вказаних органів не має право здійснювати досудове слідство:
До органів досудового розслідування не відноситься:
Оперативно-розшукову діяльність має право здійснювати:
Повноваження органів дізнання визначені у:
Податкова міліція здійснює відповідно до закону:
Дізнавач органів поліції виявив ознаки скоєного тяжкого злочину,
порушив кримінальну справу і провів дізнання протягом 15 днів,
після чого передав справу слідчому.
Злочини проти власності розслідують слідчі:
Злочини у сфері службової діяльності розслідують слідчі:
Справи про фіктивне підприємництво розслідують слідчі:
Справи щодо державної зради розслідують слідчі:
Загальною вимогою до осіб, які призначаються на посаду слідчого
любого правоохоронного органу, що має слідчий апарат, є:
Який із вказаних Законів України містить норму про необхідність
вищої юридичної освіти для слідчого:
Слідчими військової прокуратури призначаються:
У районних та прирівняних до них прокуратурах досудове слідство
здійснюють:
У Генеральній прокуратурі України є:
Слідчими прокуратури можуть бути призначені:
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Якщо особа не має досвіду практичної роботи, але бажає працювати
слідчим в органах прокуратура, то вона:
Третій рівень складності (Теорія держави і права)
Систематизація нормативно-правових актів (законодавств - це
діяльність, направлена:
Назвіть одну з основних галузей права, норми якої регулюють
майнові відносини і пов'язані з ними особисті немайнові відносини.
Назвіть види тлумачення права за обсягом , тобто залежно від
співвідношення буквального тексту і дійсного змісту юридичних
норм.
«Регламентована діяльність щодо з’ясування або роз’яснення змісту
норми з метою правильного її застосування і реалізації», - до якого
поняття відноситься дане визначення?
Які кримінальні закони мають зворотну силу:
Що регулює і охороняє система правових норм:
Назвіть елемент юридичної норми, що передбачає заходи
несприятливої дії для порушника правової норми.
Кодифікація, інкорпорація, консолідація - це три основні форми
(способу):
Підберіть поняття до даного визначення: «Виникаюче у зв'язку з
правопорушенням особливе правовідношення між державою в особі
його спеціальних органів і правопорушником, на якого покладається
відповідальність зазнавати передбачені законом обмеження і
несприятливі наслідки за довершене правопорушення».
Підберіть поняття до даного визначення: «Суспільно-небезпечне,
протиправне і винне діяння деліктоздатного суб’єкта, що є підставою
правової відповідальності».
Назвіть основні функції права.
«Здійснення за допомогою права і всієї системи правових засобів дії
на суспільні відносини, на поведінку людей» - до якого терміну
відноситься дане визначення?
Яка форма викладу елементів правової норми в статті нормативного
акту, якщо в ній називаються правила, але самі вони містяться в
іншому акті?
Який термін охоплює всі ці поняття - правовий звичай, юридичний
прецедент, нормативно-правовий акт, нормативний договір:
Елементами якого компоненту (якої сторони) правопорушення є:
діяння як акт вольової поведінки; б) шкідливий результат діяння;
причинний зв'язок між діянням і наслідком
У чому полягає суть аналогії закону?
Суб'єктами правопорушення є:

ЖДТУ

418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431

432
433
434

435
436

437
438
439
440
441

Міністерство освіти і науки України
Житомирський державний технологічний університет
СУЯ ЖДТУ
Випуск 1
Зміни 0
Екземпляр № 1

Арк 34/31

Яка з вказаних ознак відноситься до об'єктивної сторони
правопорушення:
Що служить підставою виникнення, зміни і припинення
правовідносин:
Що таке деліктоздатність?
Що таке аналогія права?
Правопорушення, що здійснюються у сфері службових відносин,
називаються:
До матеріальних гарантій законності і правопорядку відносяться:
За часом дії правові норм є:
Для яких нормативних регуляторів характерні загальнообов'язкова
нормативність і формальна визначеність?
Підберіть поняття до даного визначення: «Суспільний зв'язок між
суб'єктами, які мають суб'єктивні права і юридичні обов'язки».
Що визначає юридичну силу нормативно-правового акту?
Назвіть стадію правотворчого процесу:
Право залежить від держави:
Назвіть способи (прийоми, методи) правового регулювання.
«Покладання на особу обов'язків утримуватися від певної поведінки,
від здійснення тих або інших дій» – який термін відноситься до
даного визначення?
Назвіть підставу, по якій система права підрозділяється на галузі:
З якого моменту виникає дієздатність у юридичної особи:
Що є передумовою такого стану суспільного життя, при якому
учасники правовідносин вільно реалізують ті, що належать їм
юридичні права і обов'язки?
Що є умовою і засобом створення правопорядку?
«Вимога суворого, неухильного дотримання і виконань всіх
юридичних норм, всіх правових розпоряджень всіма суб'єктами
(громадянами, їх об'єднаннями, посадовими особами, державними
органами)» - до якого терміну відноситься дане визначення?
Норми права сформульовані і містяться в:
Що таке прогалини в праві?
Вибір норми права в процесі правозастосовчої діяльності означає:
У якому типі права вперше (історично) був закріплений принцип
формальної правової рівності?
Який елемент правової норми передбачає умови застосування
юридичної норми?
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Підберіть поняття до даного визначення: «Здійснення правових норм
в практичній діяльності суб'єктів права в результаті дотримання
правових заборон, виконання юридичних обов'язків і використання
суб'єктивних прав».
443 Який з перерахованих актів є локальним нормативно-правовим
актом?
444 У ситуації конфлікту між суспільними відносинами, що склалися, і
правовими нормами кращим рішенням буде:
445 Назвіть характерні властивості (ознаки) юридичної норми.
446 У чому полягає відмінність «з'ясування» від «роз'яснення»
юридичних норм?
447 До якого поняття відноситься неповага до прав і закону, заперечення
соціальної цінності права як нормативного регулятора суспільних
відносин?
448 Назвіть юридичний факт, що виник незалежно від волі і свідомості
суб'єкта права.
449 До якого виду норм відноситься норма, що характеризується як вираз
категоричних розпоряджень і що діють незалежно від розсуду
суб'єкта права?
450 Вкажіть, з яких часів існують права і свободи людини:
451 Визначте, який вид деформації правосвідомості характеризується
несформованістю правових знань або їх недостатньою глибиною, при
особистій переконаності в наявності належної юридичної підготовки:
452 На розвиток якої правової сім’ї вплинула рецепція римського права:
453 Вкажіть основне завдання інститутів громадянського суспільства:
454 Вкажіть, хто виступає носієм прав та свобод людини
455 Зазначте, яке поняття вказує на те, що державна влада належить
народові, тобто він є її первинним джерелом
і носієм:
Третій рівень складності (Судові та правоохоронні органи України)
456 Особи, вперше призначені на посаду слідчого прокуратури:
457 Прокурори і слідчі прокуратури підлягають атестації один раз у:
458 Службу на посаді слідчого можна суміщати з:
459 Система органів юстиції України складається із:
460 Міністерство юстиції України – це:
461 Серед перелічених оберіть завдання Міністерства юстиції України,
які визначені Положенням про Міністерства юстиції України від
14.11.2006р.:
462 До повноважень Міністерства юстиції України відносно судової гілки
442
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влади належать:
Міністр юстиції України:
До повноважень Міністерства юстиції України відповідно до
Положення про Міністерства юстиції України від 14.11.2006р
належить (необхідне підкресліть):
До установ та органів Міністерства юстиції України належать:
До державних підприємств та установ Міністерства юстиції України
належать:
Повноваження Міністерства юстиції України щодо організації
діяльності різних інституцій є такими:
Основними завданнями Державного департаменту у справах релігії,
який належить до структури Мін’юсту України, є:
Відповідно до Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1003 р.
нотаріат в Україні – це:
Вимоги до зайняття посади нотаріуса відповідно до Закону України
«Про нотаріат» від 02.09.1003 р. є такими:
Вчинення нотаріальних дій можуть здійснювати:
Кваліфікаційні комісії нотаріату утворюються:
Відповідно до Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1003 р.
нотаріус має право:
Відповідно до Закону України «Про нотаріат» від 02.09.2003 р.
нотаріус зобов’язаний (оберіть необхідне):
Заповіти і доручення, які прирівнюються до нотаріально посвідчених,
мають право засвідчувати такі особи:
Реєстрація приватної нотаріальної діяльності відбувається:
Керівництво державними нотаріальними конторами здійнює:
Державні нотаріальні контори відкриваються і ліквідуються:
Назвіть завдання адвокатури :
Назвіть органи, які визначають рівень професійних знань осіб, що
мають намір займатися адвокатською діяльністю:
Визначте вимоги до осіб, що мають намір займатися адвокатською
діяльністю:
Назвіть принципи діяльності адвокатури :
Назвіть організаційні форми діяльності адвокатури :
Принципи діяльності адвокатських об’єднань :
Визначте види адвокатської діяльності :
Назвіть професійні права адвоката :
Назвіть обов’язки адвоката :
Визначте випадки, коли адвокат не має права прийняти доручення
про надання юридичної допомоги:
Сутність адвокатської таємниці складають :
Назвіть гарантії адвокатської діяльності:
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Визначте підстави припинення адвокатської діяльності :
Назвіть види дисциплінарних стягнень, що можуть бути застосовані
до адвоката:
Як захисники допускаються особи:
Перед початком судового слідства по справі по обвинуваченню К. По
ст. 129 КК України адвоката підсудного К. було притягнуто до
кримінальної відповідальності. Яке рішення повинен прийняти суд у
зв’язку з цим:
Громадянин Р., що мав намір займатися адвокатською діяльністю,
був допущений обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією
адвокатури до складання кваліфікаційного іспиту, але успішно його
не склав. У зв’язку з чим він звернувся до цієї кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури із клопотанням про допуск його до
повторного кваліфікаційного іспиту. Яке рішення повинне бути
прийняте з кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за
цією заявою:
Позивач Л. Прийняв рішення про необхідність оскарження дій
представника своїх прав - приватного адвоката К. у зв’язку з тим, що
він не виконує умови угоди про здійснення представництва його
прав, зокрема, без поважних причин адвокат К. тричі не з‘явився на
призначену зустріч із ним. Куди він повинен подати скаргу на такі дії
(бездіяльність) адвоката К.:
Захисник засудженого М. разом зі своїм підзахисним вирішили
оскаржити вирок місцевого суду після одного місяці зі дня його
проголошення. Як буде назватися такий документ:
Свідок Н. по кримінальній справі по обвинуваченню С. за ст. 186 КК
України вирішив звернутися до послуг професійного адвоката. Але
слідчим по справі йому було відмовлено у його клопотанні. Щодо
яких осіб можливо здійснення функції захисту по кримінальній
справі:
Адвокат підсудного С. вніс до суду клопотання про слухання справи
у закритому судовому засідання у зв’язку з тим, що його підзахисний
знаходиться у пригніченому психологічному стані. Суд відмовив у
такому клопотанні захиснику, вказав випадки, коли кримінальні
справи розглядаються у закритому судовому засіданні. Оберіть ці
випадки з наведеного переліку:
Проти адвоката Д. була порушена кримінальна справа прокурором
Київського району. Адвокат Д. подав скаргу до місцевого суду у
зв’язку з незаконним порушенням щодо нього кримінальної справи.
Хто має право порушити кримінальну справу щодо адвоката:

