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Теми для підготовки до складання вступних випробувань для вступу на 

навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр " 

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

1. Поняття, походження та сутність держави 

2. Форма держави 

3. Функції та механізм держави 

4. Сучасні концепції державоутворення 

5. Поняття, сутність і зміст об’єктивного права  

6. Система права та система законодавства  

7. Правотворчість та форми (джерела) права  

8. Реалізація норм права  

9. Правові відносини  

10. Правова поведінка  

11. Юридична відповідальність 

12. Правове регулювання та його механізм  

13. Правова система. Основні правові системи сучасності 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

1. Цивільне право як приватне право  

2. Поняття, види та структура цивільних правовідносин  

3. Фізичні особи як учасники цивільних відносин 

4. Юридична особа як учасник цивільних правовідносин  

5. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у 

цивільних правовідносинах 

6. Об’єкти цивільних прав  

7. Правочини  

8. Представництво  
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9. Захист цивільних прав та інтересів 

10. Відповідальність у цивільному праві 

11. Визначення та обчислення строків та термінів  

12. Позовна давність 

13. Особисті немайнові права фізичної особи  

 

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

1. Основні положення цивільного процесуального права 

2. Цивільні процесуальні правовідносини 

3. Юрисдикція та підсудність цивільних справ 

4. Учасники цивільного процесу 

5. Процесуальні строки 

6. Судові виклики і повідомлення 

7. Судові витрати 

8. Докази і доказування 

 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

1. Поняття, предмет, завдання, система, принципи та джерела кримінального 

права України 

2. Закон про кримінальну відповідальність 

3. Кримінальна відповідальність та її підстави  

4. Злочин і його види 

5. Склад злочину  

6. Об’єкт злочину  

7. Об’єктивна сторона злочину 

8. Суб’єкт злочину 

9. Суб’єктивна сторона злочину 
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10. Стадії вчинення злочину 

11 .Співучасть у злочині 

12. Множинність злочинів 

13. Обставини, що виключають злочинність діяння  

14. Звільнення від кримінальної відповідальності 

15. Покарання та його види 

16. Призначення покарання  

17. Звільнення від покарання та його відбування  

18. Судимість 

19. Інші заходи кримінально-правового характеру 

20. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб 

21. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх 
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ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ БІЛЕТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ВІДПОВІДЕЙ 

Додаткове фахове вступне випробування для конкурсного відбору осіб для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” за спеціальністю “Право” 

проводяться у письмовій формі у вигляді тестування. 

Для вступу в магістратуру білет для проведення додаткових фахових 

вступних випробувань складається із тестів поділених на 3 блоки за рівнем 

складності. Додаткове 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 “Право” можуть бути вступники, які 

набрали не менше 124 балів за результатами додаткових фахових вступних 

випробувань. 
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ЗРАЗОК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВСТУПУ З МЕТОЮ НАВЧАННЯ ТА 

ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ "МАГІСТР" 

 

1 рівень складності 

1 Теорія держави і права виконує наступні функції: 

2 Метод науки – це: 

3 До методів теорії держави і права відносяться наступні дослідження 

держави і права:  

4 Визначте загальнонауковий метод теорії держави і права?  

5 До якої категорії юридичних наук слід віднести правову статистику?  

6 Теорія держави і права є:  

7 Вкажіть основні ознаки держави: 

8 Назвіть факультативні ознаки держави: 

9 Представники якої теорії походження держави стверджували, що 

держава походить з сім'ї, є результатом розростання сім'ї? 

10 Яка теорія походження держави виходить з того, що виникнення 

приватної власності, класів і держави є результатом внутрішньої і 

зовнішньої політичної дії: 

11 Яка з теорій походження держави пояснює його походження в 

результаті добровільної угоди людей: 

12 Які об'єктивні ознаки держави відрізняють її від соціальної організації 

первісного суспільства? 

13 Яка типова держава прийшла на зміну соціальної організації 

первіснообщинного устрою? 

14 До якого поняття відноситься дане визначення: «Основні напрями 

діяльності держави по управлінню суспільством, включаючи механізм 

державної дії на розвиток суспільних процесів»? 

15 За територією держави функції класифікуються на: 

16 Функції держави відповідно до принципу розподілу влади 

класифікуються на: 

17 Якому поняттю відповідає дане визначення: «Територіальна або 

національнотериторіальна форма держави, обумовлююча характер 

взаємин між його складовими частинами і кожного з них з державою в 

цілому»? 

18 Яке поняття відповідає даному визначенню: «Єдина держава, яка 

підрозділяється на Адміністративно територіальні одиниці, що не 

володіють політичною самостійністю»? 

19 Як називається форма правління, при якій пост глави держави 

займається по спадку і його влада вважається непохитною від якої-
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небудь іншої влади, органу або виборців? 

20 Форма правління, за якої влада монарха суттєво обмежена в усіх 

сферах здійснення державної влади, і за ним формально зберігається 

лише статус глави держави з представницькими повноваженнями – це: 

21 Форма правління, за якої влада монарха обожнюється, а його офіційно 

визнають божеством – це: 

22 Форму держави утворюють три складові: 

23 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? 

24 Спосіб функціонування політичної системи суспільства, що 

відображає рівень політичної свободи і відношення органів влади до 

правових основ їх діяльності, називається: 

25 Що з перерахованого є формою державного устрою? 

26 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? 

27 Вкажіть правильне визначення поняття «форма правління»: 

28 Союзи держав, що створені для виконання певних завдань і цілей у 

політичній, економічній та військовій сферах: 

29 Політичний режим, коли державна влада здійснюється шляхом 

обмеження або порушення основних прав людини, її свободи, честі, 

гідності, забороняється легальна діяльність політичних партій та 

громадських об’єднань – це: 

30 Основним елементом механізму держави, що має власну структуру, 

певні повноваження і створюють з іншими частинами (елементами) 

єдине ціле, є: 

31 Яка класифікація органів держави, якщо виходити з принципу «поділу 

влад»? 

32 Система спеціалізованих органів і установ, за допомогою яких 

здійснюється державне управління суспільством і захист його 

інтересів, утворює: 

33 Система всіх державних органів, які здійснюють її завдання та функції: 

34 Що є центральним компонентом політичної системи? 

35 До якого поняття відноситься дане визначення: «система всіх 

політичних явищ, що існують у соціально-неоднорідному 
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суспільстві»? 

36 Добровільне формування громадян, створене ними на основі єдності 

інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод – це: 

37 Елементами політичної системи суспільства є: 

38 За соціальною спрямованістю політичні партії поділяються на: 

39 Добровільне об’єднання людей, яке створене для задоволення та 

захисту суспільних, колективних чи особистих потреб його учасників 

та функціонує на засадах рівності та самоврядування – це: 

40 Добровільне об’єднання громадян, яке виражає волю певної соціальної 

групи та прагне здобути та утримати державну владу – це: 

41 Основними ознаками правової держави є: 

42 Принципи правової держави : 

43 Що таке громадянське суспільство? 

44 Економічна, соціальна, екологічна, правоохоронна, політична – це: 

45 Рішення глобальних проблем сучасності, забезпечення національної 

безпеки, відстоювання державних інтересів в міжнародних справах – 

це: 

46 Яка модель сучасної соціальної держави передбачає найменший 

ступінь невтручання держави в економіку та соціальне забезпечення, 

орієнтоване на дотримання індивідуалізму та захист корпоративних 

прав? 

47 Яка модель сучасної соціальної держави передбачає забезпечення 

мінімального рівня життя та встановлює максимальний рівень доходів, 

зменшує різницю в заробітній платі та гарантує повну зайнятість 

населення? 

48 Коли прийнято Загальну декларацію прав і свобод людини? 

49 Ким прийнято Загальну декларацію прав і свобод людини? 

50 Юридичні обов’язки поділяються на: 

51 Берегти природу, компенсувати збитки, заподіяні забрудненням та 

іншим негативним впливом на навколишнє природне середовище – це: 

52 Право на безстрокове існування людства, мир, відродження та 

збереження гармонії з природою, відкрите море і його корисні 

копалини, користування космічним простором належить до: 

53 Право на проживання в місцях традиційного історичного поселення, на 

уникнення депортації належать до: 

54 Як називається сукупність прав, свобод і обов'язків, що визначають 

становище особи в суспільстві (державно-організованому)? 

55 Права людини, закріплені державою у спеціальних , формально 

визначених загальнообов’язкових правилах поведінки – це: 

56 Закріплена в законодавстві і забезпечувана державою можливість 
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суб’єкта здійснювати свої юридичні права і виконувати обов’язки 

особистими діями – це: 

57 Закріплена в законодавстві і забезпечувана державою можливість 

суб’єкта мати юридичні права і нести юридичні обов’язки – це: 

58 Статус особи як громадянина держави, який закріплений у Конституції 

та конституційних законах – це: 

59 Статус особи як представника тієї чи іншої соціальної групи, 

відокремленої за певним юридично-значущим началом, який 

наділений відповідно до законів та іншими нормативними актами 

додатковими правами та обов’язками – це: 

60 Цивільне законодавство регулює: 

61 Цивільна дієздатність це: 

62 Чи можна визнати недієздатною померлу особу? 

63 Перетворення юридичної особи це: 

64 Яким позовом захищається право власника знищеної індивідуально 

визначеної речі? 

65 Яку відповідальність перед кредиторами несуть правонаступники 

припиненої шляхом поділу юридичної особи: 

66 Сукупність яких перерахованих нижче обставин дають суду 

можливість визнати договір, який потребує нотаріального посвідчення, 

дійсним: 

67 30 квітня 2001р. С. відмовив П.  у поверненні взятої позики. Коли 

закінчиться перебіг позовної давності: 

68 Хто за загальним правилом є власником майна, переданого 

торговельною організацією організації  зв’язку для відправлення 

покупцеві? 

69 Якщо у зобов’язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній 

валюті, то за яким курсом слід проводити розрахунки? 

70 Односторонній правочин – це: 

71 Позовна давність – це імперативний чи диспозитивний строк? 

72 Набути право власності на майно у разі приватизації можуть: 

73 Особа може відмовитися: 

74 Чи підлягає відшкодуванню моральна шкода у разі її заподіяння 

визнанням договору недійсним, якщо таке не було передбачено його 

умовами? 

75 До якого з видів забезпечення зобов’язання відносяться такі поняття як 

бенефіціар і принципал: 

76 Боржник, який прострочив грошове зобов’язання, за загальним 

правилом повинен: 

77 Хто є власником речі у разі її затримання кредитором? 
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78 Договір приєднання – це … 

79 Яка форма договору найму транспортного засобу за участю фізичної 

особи? 

80 Що закон називає зловживанням правом? 

81 Особам, які за станом свого здоров’я не можуть самостійно 

здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки, призначається: 

82 Чим відрізняється повне товариство від командитного товариства? 

83 За загальним правилом, з якого моменту правочин є недійсним: 

84 Чи можлива спільна відповідальність батьків малолітнього 

заподіювача шкоди та закладу, під наглядом якого малолітній 

знаходився? 

85 Чи може бути передбачена виплата процентів за договором позики? 

86 Розмір збитків визначається, виходячи з: 

87 Чи може суд змінити або розірвати договір? 

88 Чи пов’язана можливість вчинення договору довічного утримання з 

віком або станом здоров’я відчужувача? 

89 Які за чинним законодавством підстави звільняють володільця джерела 

підвищеної небезпеки від відшкодування шкоди, завданої цим 

джерелом? 

90 Хто відшкодовує шкоду, заподіяну недієздатною фізичною особою? 

91 Загальна позовна давність встановлюється: 

92 Чи відповідають засновники юридичної особи за її боргами? 

93 Довіреність, у якій відсутня дата її вчинення є: 

94 Яка з названих речей є неподільною: 

95 Хто може обмежити неповнолітню особу в праві розпорядження її 

доходами? 

96 Хто несе відповідальність за шкоду, заподіяну особою, цивільна 

дієздатність якої обмежена? 

97 Виконавчим органом товариства можуть бути: 

98 Які товариства можуть бути створені однією особою? 

99 Чи може бути опубліковане ім’я фізичної особи, яка вчинила злочин? 

100 Захист цивільних прав та інтересів громадян безпосередньо здійснює: 

101 Моментом створення юридичної особи є: 

102 Кому за загальним правилом належать плоди від речі? 

103 Аналогія закону це: 

104 Межі цивільної відповідальності фізичної особи – підприємця: 

105 Вимога власника  про усунення перешкод у користуванні належним 

йому майном називається: 

106 За загальним правилом, якщо у зобов’язанні беруть участь декілька 

боржників або кредиторів, то у них виникає обов’язок виконати 
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зобов’язання чи право вимоги: 

107 Чи може заставодержатель залишити за собою право на заставлене 

майно? 

108 Чи може суд своїм рішенням тлумачити зміст договору? 

109 За договором ренти: 

110 Чи може товариство з додатковою відповідальністю обмежити право 

учасника товариства вільно відчужувати свою частку третім особам: 

111 Обов’язковими умовами дійсності правочину є: 

112 Опіку та піклування встановлює: 

113 Хто несе відповідальність за шкоду, заподіяну особою, визнаною 

недієздатною? 

114 Які з перелічених речей відносяться до нерухомих: 

115 Назвіть різницю між договором позички і договором позики: 

116 Чи має держава  право регресної вимоги до посадової особи органу 

дізнання, слідства, прокуратури або суду, у разі відшкодування шкоди , 

завданої цією особою? 

117 Захист цивільних прав та інтересів громадян безпосередньо здійснює: 

118 Представниками за законом слід вважати: 

119 Чи підлягає судовому оскарженню рішення загальних зборів 

товариства? 

120 Поняття правочину ідентичне поняттю: 

121 Чи може бути поновлена цивільна дієздатність фізичної особи, 

цивільна дієздатність якої була обмежена у зв’язку із зловживанням 

наркотичних засобів: 

122 Хто може бути суб’єктом приватної власності: 

123 Юридична особа вважається такою, що припинилася: 

124 Майно, набуте спільною працею та за спільні грошові кошти членів 

сім’ї, за загальним правилом, є: 

125 Які з названих товариств можуть бути залежними? 

126 Чи може бути предметом застави пай члена виробничого кооперативу? 

127 Яка за законом має бути форма довіреності? 

128 Чи відрізняються повноваження власника речі від повноважень іншого 

титульного володільця? 

129 Чи може кредитор співвласника вимагати виділу частки боржника із 

спільної власності? 

130 З вказаних осіб повною цивільною дієздатністю володіють: 

131 Цивільне судочинство в Україні здійснюється відповідно до наступних 

нормативно-правових актів: 

132 Цивільне судочинство в Україні в тому числі здійснюється відповідно 

до наступних нормативно-правових актів: 
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133 Назвіть суд, який належить до судів цивільної юрисдикції:  

134 Провадження в цивільних справах здійснюється: 

135 Назвіть якого виду провадження не передбачено в рамках цивільного 

судочинства:  

136 У чому полягає основне завдання цивільного судочинства:  

137 Назвіть правильне законодавче положення щодо змагальності сторін: 

138 Назвіть правильне законодавче положення щодо диспозитивності 

цивільного судочинства:  

139 Назвіть правильні законодавчі положення щодо змагальності сторін:  

140 Назвіть правильні законодавчі положення щодо гласності і відкритості 

судового розгляду:  

141 Назвіть правильні законодавчі положення щодо закритого судового 

розгляду у цивільному судочинстві: 

142 У закритому судовому засіданні не можуть бути присутні: 

143 Чи мають право учасники процесу та інші особи, які присутні на 

відкритому судовому засіданні, використовувати портативні 

аудіотехнічні пристрої? 

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

права та обов’язки, мають право: 

145 Мовою судочинства є: 

146 Безпосередність судового розгляду означає: 

147 Суди розглядають у порядку цивільного судочинства: 

148 Крім судів загальної юрисдикції захист цивільних прав може 

здійснювати: 

149 Які будуть наслідки, якщо суддя встановить, що заява не підлягає 

розгляду в судах у порядку цивільного судочинства: 

150 Які є види проваджень цивільної юрисдикції за предметом розгляду 

цивільних справ по суті: 

151 Справа про розірвання шлюбу за спільною згодою подружжя за 

наявності малолітніх та неповнолітніх дітей, питання про виховання та 

утримання яких вирішено у нотаріально посвідченому договорі 

підлягає розгляду: 

152 Які справи не розглядаються у порядку окремого провадження 

цивільного судочинства: 

153 За захистом порушеного права щодо поновлення на роботі та 

стягнення зарплати за вимушений прогул громадянин має звернутися 

до: 

154 Особа може бути визнана недієздатною: 

155 Особа з метою отримання спадщини може бути оголошена померлою: 

156 Предметна юрисдикція визначає: 
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157 Підсудність цивільних справ, у яких однією із сторін є суд або суддя 

цього суду, визначається: 

158 Підсудність – це: 

159 Який вид підсудності буде застосовано щодо справ про стягнення 

аліментів, про визнання батьківства відповідача, щодо позовів, що 

виникають з трудових правовідносин: 

160 Позови, що виникають з діяльності філії або представництва 

юридичної особи, можуть пред’являтися: 

161 Підсудність справи про спір між громадянами України, якщо обидві 

сторони проживають за її межами, визначається: 

162 Виключна підсудність застосовується до таких позовів: 

163 Позови про розірвання шлюбу можуть пред’являтися за 

зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача у 

випадку: 

164 Позови до відповідача, місце реєстрації проживання або перебування 

якого невідоме,  пред’являються: 

165 Які будуть наслідки, якщо суддя, вирішуючи питання про відкриття 

провадження у справі, встановить, що справа не підсудна цьому суду? 

166 Як називається підсудність, якщо розглядаються справи у спорах за 

участю кількох відповідачів? 

167 Цивільні справи у судах першої інстанції розглядаються: 

168 Цивільні справи у судах апеляційної інстанції розглядаються: 

169 Цивільні справи у суді касаційної інстанції розглядаються колегією у 

складі: 

170 Який порядок вирішення питань колегією суддів: 

171 Секретар судового засідання не може брати участі у розгляді справи, 

якщо: 

172 Участь у справі кількох позивачів і (або) відповідачів (процесуальна 

співучасть) допускається, якщо: 

173 Назвіть неправильні положення щодо участі у справі кількох позивачів 

або відповідачів: 

174 Назвіть правильні законодавчі положення щодо заміни неналежної 

сторони: 

175 Назвіть правильні законодавчі положення щодо процесуального 

правонаступництва: 

176 Процесуальне правонаступництво можливе щодо: 

177 Назвіть спеціальне право, яке належать позивачеві: 

178 Назвіть спеціальне право, яке належать відповідачеві: 

179 Назвіть правильні законодавчі положення щодо процесуальних прав та 

обов’язків сторін: 
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180 Вкажіть правильні законодавчі положення щодо участі у справі третьої 

особи, яка не заявляє самостійних вимог: 

181 Якщо позивач у позовній заяві зазначає третю особу без самостійних 

вимог, суд при відкритті провадження по справі: 

182 Назвіть ознаки третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо 

предмета спору: 

183 Назвіть правильні законодавчі положення щодо вступу в процес 

третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору: 

184 Назвіть правильні законодавчі положення щодо третіх осіб, які 

заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору: 

185 Які органи та особи вправі у випадках, встановлених законом, 

звернутися до суду з позовом на захист прав, свобод та інтересів інших 

осіб? 

186 Яку функцію виконує прокурор у цивільному процесі? 

187 Чи є обов’язковою участь прокурора у цивільній справі, якщо ним була 

подана позовна заява на захист прав іншої особи в порядку ст. 45 ЦПК 

України? 

188 Якщо прокурор не брав участі у справі в суді першої інстанції, чи має 

він право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції? 

189 Чи можуть фізичні та юридичні особи звернутися до суду за захистом 

не своїх особистих прав, а прав, свобод чи інтересів іншої особи? 

190 Законними представниками у суді є: 

191 Права, свободи та інтереси спадкоємців особи, яка померла або 

оголошена померлою, якщо спадщина ще ніким не прийнята, захищає: 

192 Представником у суді може бути: 

193 Підставою для виникнення добровільного представництва є: 

194 Чи може фізична особа надати повноваження представникові за усною 

заявою? 

195 Які дії не має права вчиняти представник, що має повноваження на 

ведення справи у суді? 

196 Хто представляє державу у цивільному процесі? 

197 За підставами виникнення представництво буває: 

198 За яких умов судді, прокурори, слідчі, працівники підрозділів, що 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність, можуть бути 

представниками у суді? 

199 Представники зобов’язані подати для підтвердження своїх 

повноважень документи в: 

200 За поданням якого органу суд у разі відсутності у сторони чи третьої 

особи, визнаної недієздатною або обмеженою у цивільній дієздатності, 

законного представника призначає опікуна або піклувальника і залучає 
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їх до участі у справі як законних представників? 

201 Назвіть правильне законодавче положення щодо секретаря судового 

засідання та судового розпорядника: 

202 Назвіть правильні законодавчі положення щодо свідка: 

203 Можуть підлягати допиту як свідки: 

204 Назвіть неправильне положення щодо обов’язків експерта: 

205 Назвіть неправильні положення щодо перекладача: 

206 У справах позовного провадження особами, які беруть участь у справі, 

є: 

207 Що зобов’язані зробити особи, які беруть участь у справах позовного 

провадження: 

208 Цивільна процесуальна правоздатність – це: 

209 Цивільну процесуальну правоздатність мають: 

210 У яких справах неповнолітні особи віком від чотирнадцяти до 

вісімнадцяти років, а також особи, цивільна дієздатність яких 

обмежена, можуть особисто здійснювати цивільні процесуальні права 

та виконувати свої обов’язки в суді? 

211 Об’єктом цивільних процесуальних відносин є: 

212 Цивільні процесуальні відносини – це: 

213 Підставами виникнення цивільних процесуальних відносин є: 

214 Хто є обов’язковим суб’єктом цивільних процесуальних відносин: 

215 За загальним правилом, цивільні справи у судах першої інстанції 

розглядаються: 

216 Процесуальні строки бувають: 

217 Який документ постановляє суд при поновленні та продовженні 

процесуальних строків? 

218 Процесуальні строки обчислюються: 

219 Зупинення провадження у справі: 

220 Строки, які встановлюються законом, у разі пропуску з поважних 

причин: 

221 Строки, які встановлюються судом, у разі пропуску з поважних 

причин: 

222 Зустрічний позов має бути пред’явлено: 

223 Якщо процесуальну дію слід вчинити у суді, то строк закінчується: 

224 Чи вважається строк пропущеним, якщо до його закінчення заяву 

здано на пошту: 

225 Питання про поновлення чи продовження процесуального строку 

вирішує: 

226 Питання про поновлення процесуального строку вирішується: 

227 Судовий збір – це: 
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228 Розмір судового збору, порядок його сплати і звільнення від сплати 

встановлюються: 

229 Розмір судового збору при зверненні до суду першої інстанції щодо 

майнових спорів становить: 

230 У позовах про безстрокові або довічні платежі і видачі ціна позову 

визначається: 

231 До витрат, пов’язаних із розглядом справи, не належить: 

232 У яких випадках судовий збір повертається у розмірі зайво внесеної 

суми: 

233 Кримінальне право України як галузь права це-: 

234 Предмет кримінального права складають: 

235 Загальна превенція це:  

236 Приватна превенція це:  

237 Українське кримінальне право поділяється на:  

238 Наука Кримінального права це:  

239 Чинний Кримінальний кодекс України прийнятий: 

240 Кримінальний кодекс України набрав чинності:  

241 Статті (їх частини, пункти) Особливої частини закону про кримінальну 

відповідальність (кримінального закону), що передбачають 

відповідальність за окремі (самостійні) злочини, складаються з: 

242 До функцій закону про кримінальну відповідальність не належить: 

243 Диспозиція це: 

244  Санкція це: 

245 Гіпотеза це: 

246 Диспозиція, яка не лише називає передбачений нею злочин, але й 

розкриває його ознаки (зміст), іменується:  

247 Диспозиція, яка не містить опису ознак злочину, іменується: 

248 Диспозиція, яка відсилає до інших законодавчих актів для визначення 

ознак злочину, іменується: 

249 Диспозиція, яка відсилає до іншої кримінально-правової норми, 

іменується: 

250 Санкція, яка встановлює точний розмір передбаченого нею покарання, 

називається: 

251 Санкція, яка встановлює розмір передбаченого нею покарання в 

певних межах, називається: 

252 Якщо санкція текстуально встановлює лише верхню (максимальну) 

межу відповідного виду покарання, то його мінімальний розмір:  

253 Чинний Кримінальний кодекс України поділяється на: 

254 Злочин, вчинений у співучасті, визнається вчиненим на території 

України: 
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255 Іноземні військові кораблі перебувають на території України, коли 

вони знаходяться:  

256 Приписані до аеродромів України військові літаки, що знаходяться під 

розпізнавальними знаками України, не є територією України, коли 

вони перебувають: 

257 Якщо злочин вчинений на іноземному невійськовому літаку, він 

вважається скоєним на території України у випадку знаходження його 

(літака):  

258 Громадянин України, який вчинив злочин за її межами: 

259 Іноземець, який вчинив злочин за межами України: 

260 Вирок суду іноземної держави, яким іноземець був засуджений за 

вчинений за межами України злочин, у випадку вчинення ним знову 

злочину на території України: 

261 Іноземці, які вчинили злочини поза межами України і перебувають на 

її території: 

262 Офіційним оприлюдненням закону про кримінальну відповідальність 

(кримінального закону) є його:  

263 Якщо строк набрання чинності законом про кримінальну 

відповідальність (кримінальним законом), офіційно оприлюдненого 23 

серпня 2017 р., у ньому не вказаний, він набере чинності:  

264 Згідно з чинним КК часом вчинення злочину визнається:  

265 Лише пряму дію у часі має закон про кримінальну відповідальність 

(кримінальний закон):  

266 Проміжний закон про кримінальну відповідальність (кримінальний 

закон) - це закон: 

267 Залежно від його юридичного значення розрізняють такий вид 

тлумачення закону про кримінальну відповідальність (кримінального 

закону):  

268 Тлумачення, внаслідок якого встановлюється, що дійсний зміст закону 

про кримінальну відповідальність (кримінального закону) повністю 

(цілком) відповідає його тексту (словесному виразу), називається:  

269 Тлумачення закону про кримінальну відповідальність (кримінального 

закону), здійснюване тим самим органом, який його прийняв, 

називається:  

270 До видів тлумачення за суб’єктом не належить: 

271 До видів тлумачення за прийомами не належить: 

272 Нормативно-правове визначення поняття злочину сформульоване:  

273 В якій відповіді названа ознака злочину?  

274 Злочинний намір - це:  

275 Протиправність - це:  



 

ЖДТУ Міністерство освіти і науки України 

Житомирський державний технологічний університет 

СУЯ ЖДТУ 

 

Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 2 Арк 42/22 

 

276 Передбачене КК суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність) є 

злочином лише тоді, коли воно вчинене:  

277 Згідно Кримінального кодексу України злочин - це:  

278 Суть протиправності злочину полягає в тому, що:  

279 Злочином є передбачене Кримінальним кодексом України винне 

діяння, тобто:  

280 В. обіцяв Д. зареєструвати шлюб. Після того як вони подали відповідну 

заяву до РАЦСУ, В. вступив з Д. у статеві стосунки, а згодом 

реєструвати шлюб відмовився. Чи являється діяння В. злочином? 

281 Ж., погрожуючи саморобним ножем, намагався відібрати у перехожого 

В. гаманець з грошима в сумі 50 грн. Гаманець Ж. відібрати не встиг, 

так як був затриманий патрульними.  

282 Дія або бездіяльність, яка лише формально містить ознаки будь-якого 

діяння, передбаченого КК, не є злочином, якщо вона: 

2 рівень складності 

283 Статус особи, який становить персоніфіковані права та обов’язки в їх 

конкретних, природних і набутих здібностях та особливостях – це: 

284 Згідно з Конституцією України до особистих прав людини належать: 

285 Згідно з Конституцією України до соціальних прав людини належить: 

286 Згідно з Конституцією України до політичних прав людини належать: 

287 Згідно з Конституцією України до гарантій прав людини належать: 

288 Норми права, норми моралі, корпоративні норми, звичаї, традиції - це 

види: 

289 Системою загальнообов'язкових правил поведінки, які встановлюються 

і охороняються державою, виражають загальні і індивідуальні інтереси 

населення країни і виступають регулятором суспільних відносин, є: 

290 Сукупність ідей, поглядів, відчуттів, традицій, переживань, які 

виражають відношення людей до правових явищам суспільного життя, 

є: 

291 Система поглядів і уявлень, які в теоретичній формі відображають 

правові явища суспільного життя, - це: 

292 Що визначається як правило поведінки, що склалося унаслідок 

фактичного його застосування протягом тривалого часу? 

293 Переживання, думки і відчуття людей, що виникли з приводу 

ухвалення норм права, їх реалізації і їх порушення, можуть бути 

віднесені до сфери: 

294 Правила поведінки загального характеру, щ о певним чином 

встановлюються та гарантуються з метою упорядкування суспільних 

відносин – це: 

295 До функцій правосвідомості належать: 
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296 Правила поведінки, що засновані на уявленнях про добро та зло, 

справедливість та несправедливість – це: 
297 Правила поведінки, що виникають в результаті багаторазового їх 

застосування та існування у свідомості суб’єктів – це: 
298 Оберіть загально-соціальну функцію права: Регулятивна, 

Гуманістична, Охоронна, Ідеологічно-виховна 
299 Напрямки взаємодії права та соціальних явищ – це: 
300 Право залежить від держави: 
301 Напрямки правового впливу на суспільні відносини – це: 
302 До спеціальносоціальних функцій права належать: 
303 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»? 
304 Назвіть загальнолюдські принципи права: 
305 Принцип демократизму, законності, гуманізму, рівності перед законом 

належать до: 
306 Правовий звичай, судовий прецедент, нормативно-правовий акт, 

нормативний договір,  – це: 
307 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” 
308 Закони підрозділяються на? 
309 Вкажіть правильний опис процесу ухвалення закону: 
310 Підберіть поняття до даного визначення: «Ухвалене судом рішення, що 

служить орієнтиром (еталоном) для вирішення аналогічних справ 

надалі»: 
311 Конституційні закони приймаються: 
312 Підберіть поняття до даного визначення « …документи компетентних 

органів, які видаються на підставі закону, відповідно до нього і для 

його виконання»: 
313 Який термін охоплює всі ці поняття - правовий звичай, юридичний 

прецедент, нормативно-правовий акт, нормативний договір: 
314 «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 
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відноситься дане визначення? 
315 Внутрішня будова, яка виражається в єдності і узгодженості діючих в 

держав і правових норм, визначається як: 
316 Що таке консолідація? 
317 Назвіть елементи структури системи законодавства: 
318 Первинним елементом системи законодавства є: 
319 Систематизація нормативно-правових актів – це діяльність, 

направлена: 
320 Кодифікація, інкорпорація, консолідація - це три основні форми 

(способу): 
321 Різновид систематизації законодавства, що характеризується 

об’єднанням нормативних актів відповідно до чітко визначеної 

системи в єдиних збірниках – це: 
322 Інкорпорація існує у двох видах: 
323 Різновидом кодифікації є : 
324 Вкажіть характерні ознаки норм права: 
325 Назвіть два основних різновиди юридичних норм, які виділені на 

основі двох основних функцій права: 
326 Гіпотеза, диспозиція, санкція – це: 
327 Елементом правової норми є: 
328 Назвіть елемент правової норми, що передбачає правило поведінки 

шляхом надання і покладання юридичного обов'язку? 
329 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». 
330 Назвіть елемент юридичної норми, що передбачає заходи 

несприятливої дії для порушника правової норми. 
331 До якого виду норм відноситься норма, що характеризується як вираз 

категоричних розпоряджень і що діють незалежно від розсуду суб'єкта 

права? 
332 До якого поняття потрібно віднести ці правові види: «використання, 

виконання, дотримання»? 
333 Виконання, дотримання, використання, застосування права – це 

форми: 
334 Яке юридичне значення має поділ речей на споживні і неспоживні? 
335 Правочин, вчинений представником, встановлює права та обов’язки: 
336 Чи може бути надана компенсація співвласникові за його частку в 

спільному майні без його згоди? 
337 Цивільний кодекс України регулює порядок створення, організаційно-
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правові форми та правовий статус юридичних осіб: 
338 Продаж товару неналежної якості тягне за собою такі правові наслідки: 
339 Передача майна у користування за плату на певний строк є: 
340 Яка з названих осіб відповідає за шкоду, заподіяну в разі відсутності її 

вини? 
341 Застосування особою засобів протидії, що відповідають змісту 

порушеного права називають: 
342 Яким чином укладаються угоди за участю особи, цивільна дієздатність 

якої обмежена? 
343 Чи можуть бути оскаржені до суду або органу опіки та піклування дії 

піклувальника? 
344 Назвіть обов’язкові умови визнання фізичної особи безвісно 

відсутньою: 
345 Презумпція правомірності правочину – це: 
346 Чи змінює порядок обчислення строку позовної давності та його 

перебіг зміна сторін у зобов’язанні? 
347 Зворотня дія закону – це: 
348 Сервітут – це … 
349 Чи потрібна за загальним правилом на заміну кредитора згода 

боржника? 
350 Чи повинен, за загальним правилом, боржник сплачувати проценти за 

користування чужими грошовими коштами? 
351 Що може бути предметом завдатку? 
352 Публічний договір – це договір … 
353 Опіка встановлюється над: 
354 Чи відповідають засновники повного товариства своїм майном по 

боргах останнього, і якщо так, то в якому порядку по відношенню один 

до одного: 
355 Які з вказаних актів є актами цивільного законодавства України: 
356 Суд на захист цивільних прав може: 
357 Правочин, укладений з малолітньою особою, є: 
358 Чи можуть укласти договори з підопічним щодо відчуження майна 

останнього двоюрідні брати та сестри опікуна? 
359 Чи обов’язково визнавати в судовому порядку недійсними нікчемні 

правочини? 
360 Чи повинна відповідати форма довіреності формі правочину, для 

вчинення якого вона видана? 
361 Чи має право поліція реалізувати знайдені транспортні засоби? 
362 За загальним правилом, якщо інше не встановлено договором чи 

законом, спільна власність вважається: 
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363 Недотримання письмової форми правочину має такі правові наслідки 
364 Які з названих обставин є підставами виникнення цивільних прав та 

обов’язків? 
365 Мінімальний розмір відшкодування моральної шкоди становить: 
366 У разі вибуття, виходу або виключення учасника товариства (крім 

акціонерного) він має право: 
367 Яким чином укладаються угоди, де стороною є особа, визнана 

недієздатною: 
368 Майно, набуте спільною працею та за спільні грошові кошти членів 

сім’ї, за загальним правилом є: 
369 Емфітевзис – це … 
370 Чи потрібна за загальним правилом згода кредитора на заміну 

боржника 
371 В якій формі повинні укладатися договори щодо забезпечення 

виконання зобов’язання? 
372 Хто за загальним правилом несе ризик випадкової загибелі або 

пошкодження притриманої речі? 
373 Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності 

на винахід спливає через: 
374 Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу 

тварин засвідчується видачею: 
375 До особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування 

фізичної особи відносяться: 
376 Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав, якщо вона 

(він): 
377 Чи має право подати заяву про прийняття спадщини особа, яка досягла 

14 років? 
378 За загальним правилом договір вважається укладеним: 
379 Чи можна розірвати договір дарування? 
380 Під реальними збитками слід розуміти: 
381 Твір може бути вільно без згоди автора використаний будь-якою 

особою: 
382 Об’єктами суміжних прав є: 
383 Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної 

особи включають: 
384 Якщо сторони під час укладення мирової угоди не передбачили 

порядку розподілу судових витрат, то: 
385 Витрати, пов’язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та 

їх представників, а також найманням житла, несуть: 
386 Витрати, пов’язані з переїздом до іншого населеного пункту свідків, 
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спеціалістів, перекладачів, експертів, найманням ними житла, а також 

проведенням судових експертиз, несе: 
387 В якому розмірі сплачується судовий збір при поданні апеляційної 

скарги? 
388 Суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою 

відстрочити або розстрочити сплату судового збору на такий строк: 
389 Ціна позову за майновими спорами визначається: 
390 Доказами у справі є: 
391 Предметом доказування є: 
392 Обов’язок доказування і подання доказів у цивільній справі покладено 

на: 
393 Залежно від характеру зв’язку змісту доказів із тими фактами, які 

необхідно встановити в тій чи іншій справі, докази поділяються на: 
394 За яких обставин показання свідка не є доказом? 
395 Хто визначає таку властивість доказів, як належність? 
396 Офіційними письмовими доказами є: 
397 Який документ складається під час огляду судом та дослідження 

письмових і речових доказів у місці їх знаходження в разі складності 

подання цих доказів: 
398 Які докази є належними? 
399 Які обставини є підставами звільнення від доказування? 
400 Які факти мають преюдиційне значення? 
401 Загальновідомі факти – це: 
402 Засобом доказування є: 
403 До звуко-, відеозаписів належить: 
404 Висновок експерта – це: 
405 Речові докази – це: 
406 Порядок отримання показань свідків: 
407 До письмових доказів належать: 
408 Письмові докази – це: 
409 До розпорядчих письмових доказів належать: 
410 Які властивості доказів закріплені в чинному ЦПК: 
411 Заходами процесуального примусу є: 
412 Вкажіть часові межі застосування заходів процесуального примусу: 
413 Приводу у суд не підлягають: 
414 До якого органу внутрішніх справ передається ухвала про привід 

свідка? 
415 У якому разі учасник процесу видаляється із залу суду: 
416 Якого позову в теорії цивільного процесу не існує? 
417 Що не є елементом позову? 
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418 Під предметом позову доцільно розуміти: 
419 Підстава позову – це: 
420 Зміст позову можна визначити як: 
421 Позов забезпечується: 
422 Не допускається забезпечення позову шляхом: 
423 Особа, щодо якої вжито заходи забезпечення позову, має право на 

відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову у разі: 
424 Як можна охарактеризувати позови про присудження: 
425 Позов, коли позивач просить суд підтвердити наявність чи відсутність 

між ним і відповідачем певних  правовідносин – це: 
426 Позовна заява – це: 
427 Позовна заява подається у примірниках за кількістю: 
428 Які будуть наслідки подання позовної заяви, яка не відповідає вимогам 

ЦПК України? 
429 Якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає 

вимоги щодо усунення недоліків, які містить позовна заява, то позовна 

заява вважається поданою: 
430 Ухвала про відмову у відкритті провадження у справі повинна бути 

надіслана позивачеві разом із заявою та всіма доданими до неї 

документами у такий строк: 
431 Неподання яких документів є підставою для залишення позовної заяви 

без руху? 
432 Хто має право пред’явити зустрічний позов? 
433 Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним 

позовом: 
434 Підстави для об’єднання позовних вимог в одне провадження: 
435 Вкажіть умови, за яких зустрічний позов приймається до спільного 

розгляду з первісним позовом: 
436 У який строк суд зобов’язаний надіслати особам, які беруть участь у 

справі, копії ухвали про відкриття провадження у справі? 
437 Попереднє судове засідання повинно бути призначено і проведено 

протягом: 
438 Підготовка справи до судового розгляду – це обов’язкова стадія 

цивільного процесу, яка: 
439 Судова повістка про виклик повинна бути вручена з таким 

розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу для 

явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи, але не 

пізніше ніж за: 
440 Хто здійснює розшук відповідача в справах за позовами про стягнення 

аліментів або про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим 
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ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, якщо його 

місцеперебування невідоме? 
441 . Одночасно з копією ухвали про відкриття провадження у справі 

третій особі надсилається: 
442 Метою попереднього судового засідання є: 
443 Кому надсилаються судові повістки-повідомлення? 
444 За наявності яких обставин відповідач може бути викликаний до суду 

через оголошення у пресі: 
445 Чи вважається особа, яка відмовилася одержати судову повістку, 

такою, що є повідомленою про виклик її до суду? 
446 Що є змістом стадії судового розгляду? 
447 Загальний строк розгляду і вирішення цивільних справ у судах: 
448 Розгляд справи по суті розпочинається: 
449 Які з обов’язків осіб, присутніх в залі судового засідання, вказані 

правильно: 
450 Через кого передають особи, які беруть участь у справі, документи та 

інші матеріали головуючому? 
451 Свідкові можуть бути поставлені запитання в такому порядку: 
452 Хто приводить до присяги експертів, які працюють у державних 

експертних установах? 
453 Строки розгляду справи в суді першої інстанції можуть бути 

продовжені за клопотанням сторін терміном на: 
454 Хто виступає першим у судових дебатах? 
455 Суд постановлює ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо: 
456 Суд обов’язково зупиняє провадження у справі у разі: 
457 . Не є частиною судового розгляду: 
458 У разі заміни одного із суддів під час судового розгляду справа: 
459 Назвіть неправильні положення, щодо запитань до свідка, які суддя 

може зняти? 
460 У яких випадках свідок може користуватися записами? 
461 Суд відкладає розгляд справи у разі: 
462 Суд може за заявою особи, яка бере участь у справі, а також з власної 

ініціативи зупинити провадження у справі у випадках: 
463 Суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо: 
464 Судові дебати – це: 
465 Кому належить право останньої репліки? 
466 Протягом якого строку особи, які беруть участь у справі, мають право 

подати до суду письмові зауваження щодо неповноти або 

неправильності запису у журналі судового засідання? 
467 Наслідки, які настають у разі закриття провадження у справі на 
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підставі відмови позивача під позову: 
468 За яких обставин суд визнає мирову угоду? 
469 Чи обов’язкове ведення журналу судового засідання: 
470 Рішення суду першої інстанції викладаються у таких формах: 
471 Під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання: 
472 Ухвала суду, що постановляється як окремий документ, складається з: 
473 Обґрунтованим є рішення: 
474 Окрема ухвала – це: 
475 Описова частина рішення має містити: 
476 Які частини рішення повинні бути проголошені негайно після 

закінчення судового розгляду? 
477 . Який порядок надання копій судового рішення особам, які брали 

участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні? 
478 За яких обставин суд може постановити додаткове рішення? 
479 Рішення суду першої інстанції набирає законної сили:   
480 Умовами проведення заочного розгляду справи є: 
481 Вкажіть положення, яке є правильним щодо повідомлення про заочне 

рішення: 
482 Вкажіть положення, яке є правильним щодо порядку і строків подання 

заяви про перегляд заочного рішення: 
483 Не є умовою проведення заочного розгляду справи: 
484 Чинний КК поділяє злочини залежно від ступеня їх тяжкості на:  
485 Згідно з чинним КК злочином невеликої тяжкості є:  
486 Згідно з чинним КК злочином, який не становить особливої суспільної 

небезпеки, є:  
487 Злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на 

строк від 2 до (не більше) 5 років, є: 
488 Злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на 

строк до (не більше) 8 років, є: 
489 Злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на 

строк до (не більше) 15 років, є: 
490 Злочин, за який передбачене покарання у виді арешту, є:  
491 Злочин, за який передбачене покарання у виді громадських робіт, є:  
492 Яких злочинів, за моментом закінчення, не існує?  
493 Яких злочинів, за формою вини, не існує?  
494 Лікар швидкої допомоги відмовився надавати допомогу особі, 

мотивуючи це закінченням робочого часу. Особа померла внаслідок 

ненадання медичної допомоги. Чи буде лікар нести кримінальну 

відповідальність?  
495 К. (15 років) зайшов до магазину техніки та в присутності продавця та 
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інших відвідувачів схопив навушники до мобільного телефону ціною 

50 грн. та вибіг з магазину. Оцініть дії К. 
496 Фактичною підставою кримінальної відповідальності є:  
497 Юридичною (основною) підставою кримінальної відповідальності є:  
498 Формальною підставою кримінальної відповідальності є:  
499 До форм кримінальної відповідальності не належить:  
500 Крадіжка, за моментом закінчення, є складом злочину?  
501 До складів злочинів, за ступенем суспільної небезпеки, не належить:  
502 По вертикалі виділяються такі види об’єкта злочину:  
503 По горизонталі виділяються такі види безпосереднього об’єкта 

злочину:  
504 Який об’єкт злочину лежить в основі об’єднання норм Особливої 

частини КК в розділи:  
505 Що є родовим об’єктом умисного вбивства:  
506 К. викрав у працівника поліції Б. пістолет «ПМ». В даному випадку 

пістолет виступає:  
507 Сукупність всіх суспільних відносин, благ та інтересів, що 

охороняються кримінальним законом, це:  
508 Окрема група однорідних суспільних відносин, благ та інтересів, що 

становлять певну галузь суспільного життя – власність, особа і т. п., це:  
509 Суспільне відношення, посягання на яке не складає завдання даного 

злочину, але яке цим злочином порушується або ставиться в небезпеку 

порушення разом з основним об’єктом, це:  
510 Речі матеріального світу; відомості, що становлять, наприклад, 

комерційну або державну таємницю або результати творчої діяльності, 

з певними властивостями яких кримінальний закон зв’язує наявність в 

діях особи ознак конкретного складу злочину, це:  
511 Шмарков зупинив вночі Дольну і під загрозою ножа зажадав зняти 

золоті кільця і сережки. Оскільки замок однієї сережки не відкривався, 

він зірвав її, розірвавши мочку вуха. Що є безпосереднім об’єктом 

вчиненого злочину?  
512 Які є обов’язкові ознаки об’єктивної сторони складу злочину з 

формальним складом?  
513 Назвіть ознаки, які складають об’єктивну сторону складу злочину:  
514 В яких випадках настає кримінальна відповідальність за злочинну 

бездіяльність?  
515 До якого виду наслідків відносяться тілесні ушкодження?  
516 Для яких злочинів причинний зв’язок є необхідною ознакою 

об’єктивної сторони?  
517 В яких випадках спосіб буде обов’язковою ознакою злочину?  
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518 Чи може бути обстановка вчинення злочину обов’язковою ознакою 

об’єктивної сторони складу злочину?  
519 Момент закінчення злочинів з матеріальним складом:  
520 До нематеріальних наслідків не належать:  
521 К. вирішила заподіяти шкоду своїй супротивниці Н. зі змагань самбо. З 

цією метою вона ввечері провела ритуал порчі. Наступного дня Н. 

потрапила в ДТП де їх було спричинено середньої тяжкості тілесні 

ушкодження. Здійсніть правову оцінку дій К.:  
522 Н. попросила сусідського хлопчину К. погуляти з її собакою. Оскільки 

собака був важкий, то смикнувши К. на пішохідному переході збив 

його з ніг, де К. попав під колеса автомобіля, яким керував В., що 

перебував в стані алкогольного сп’яніння. К. було заподіяно середньої 

тяжкості тілесні ушкодження. Заподіяна шкода перебуває у 

причинному зв’язку з діями:  
523 Хто може визнаватися суб’єктом складу злочину?  
524 Хто з перелічених осіб відповідно до чинного законодавства може бути 

визнаний суб’єктом складу злочину:  
525 Які з зазначених ознак не відносяться до ознак суб’єкта складу 

злочини?  
526 Які ознаки суб'єкта злочину визначені в КК України? 
527 Які з зазначених ознак є критерієм неосудності?  
528 Назвіть юридичний критерій неосудності:  
529 Які ознаки суб’єкта злочину визначені в КК?  
530 3 якого віку настає кримінальна відповідальність за загальним 

правилом?  
531 Які є критерії неосудності?  
532 Визначте один з медичних критеріїв неосудності:  
533 Як впливає вчинення злочину у стані сп’яніння на відповідальність?  

3 рівень складності 
534 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». 
535 Правомірна поведінка, яка становить пасивно-пристосовницьке 

ставлення до правового середовища, яке здійснюється за принципом 

«роби так, як роблять інші» - це: 
536 Правомірна поведінка, яка базується на страху перед юридичною 

відповідальністю – це: 
537 Суворе і повне здійснення розпоряджень правових норм і заснованих 

на них юридичних актів всіма суб'єктами права визначається як: 
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538 «Стан фактичної впорядкованості суспільних відносин, що виражає 

реальне, практичне здійснення вимог законності» - до якого терміну 

відноситься дане визначення? 
539 Яке поняття визначає ця дефініція: «система засобів, за допомогою 

яких у суспільному житті впроваджується, охороняється і в разі 

порушення, відновлюється законність»? 
540 Що є умовою і засобом створення правопорядку? 
541 Назвіть одну з юридичних гарантій законності: 
542 Система правових цінностей, що відповідають рівню досягнутого 

суспільством правового прогресу та відображають у правовій формі 

стан свободи особи – це:  
543 Яке визначення якнайповніше виражає суть наступної фрази: 

«Діяльність компетентних державних органів і окремих осіб по 

усвідомленню ними дійсного змісту норм»? 
544 Роз'яснення і коментарі нормативних актів, що даються юристами-

практиками, можуть 

бути класифіковані (по рівню компетентності) як: 
545 Яким терміном можна позначити наступні категорії: буквальне, 

обмежувальне, поширювальне тлумачення: 
546 Яке поняття визначає ця дефініція: «внутрішня інтелектуальна 

діяльність суб'єкта щодо встановлення змісту нормативно-правового 

акта, яка не виходить за межі його свідомості»? 
547 Як називається індивідуально-правовий акт офіційно-владного 

правоконкретизуючого характеру, що є елементом складного 

юридичного процесу? 
548 Назвіть види тлумачення права за обсягом, тобто залежно від 

співвідношення буквального тексту і дійсного змісту юридичних норм. 
549 У чому полягає відмінність «з'ясування» від «роз'яснення» юридичних 

норм? 
550 Владна діяльність компетентних державних органів по реалізації 

правових норм щодо конкретних життєвих випадків і індивідуально-

визначених осіб визначається як: 
551 Основними стадіями процесу застосування норм права є: 
552 До якої стадії правозастосування відноситься перевірка достовірності і 

правильності тексту, визначення меж дії та юридичної сили правової 

норми? 
553 Що означають ці вимоги: «законність, обґрунтованість, доцільність»? 
554 Способами подолання прогалин в праві в процесі його застосування є: 
555 Назвіть стадію правозастосовчого процесу: 
556 Що таке аналогія права? 
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557 Що таке прогалини в праві? 
558 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»? 
559 Що становить юридичний зміст правовідносин? 
560 Громадянин, підприємство, держава – як одним терміном можна 

позначити ці категорії: 
561 Правоздатність настає: 
562 Конкретні життєві обставини, з якими норми права пов'язують 

виникнення, зміну і припинення правовідносин, визначаються як: 
563 Видами юридичних фактів є: 
564 Що служить підставою виникнення, зміни і припинення 

правовідносин: 
565 Що таке деліктоздатність? 
566 З якого моменту виникає дієздатність у юридичної особи: 
567 Які суб'єкти права одночасно володіють правоздатністю і 

дієздатністю? 
568 Підберіть поняття до даного визначення: «Передбачена нормами права 

здатність особисто, своїми діями набувати права і обов'язки, а також 

здійснювати права і обов'язки». 
569 Назвіть юридичний факт, що виник незалежно від волі і свідомості 

суб'єкта права. 
570 Визначте елемент, який є ознакою правопорушення: 
571 Визначте ознаки правопорушення: 
572 Чотири групи ознак: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона і 

суб’єкт відносяться до:  
573 Що є підставою виникнення юридичної відповідальності: 
574 Які ви знаєте функції юридичної відповідальності? 
575 Елементами якого компоненту (якої сторони) правопорушення є: 

діяння як акт вольової поведінки; б) шкідливий результат діяння; 

причинний зв'язок між діянням і наслідком? 
576 Суб'єктами правопорушення є: 
577 Яка з вказаних ознак відноситься до об'єктивної сторони 

правопорушення: 
578 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». 
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579 Підберіть поняття до даного визначення: «Суспільно-небезпечне, 

протиправне і винне діяння деліктоздатного суб’єкта, що є підставою 

правової відповідальності». 
580 «Єдина система правових засобів, за допомогою яких забезпечується 

результативна правова дія на суспільні відносини», - до якого поняття 

відноситься це визначення? 
581 «Здійснення за допомогою права і всієї системи правових засобів дії на 

суспільні відносини, на поведінку людей» - до якого терміну 

відноситься дане визначення? 
582 Назвіть способи (прийоми, методи) правового регулювання. 
583 На які з названих договорів з участю особи, визнаної недієздатною, не 

потрібно згоди органу опіки та піклування? 
584 Якщо позов пред’явлено до філії юридичної особи, то отримавши його 

суд повинен: 
585 За загальним правилом, угоди в Україні можуть укладатися 
586 Блискавкою в період випасання великої рогатої худоби було вбито 

корову. Чи повинен пастух, за загальним правилом, відшкодувати 

майнову шкоду господарю? 
587 Чи може особа стати власником бездоглядної домашньої тварини? 
588 Право на користування земельною ділянкою для забудови 

припиняється у разі: 
589 До об’єктів права інтелектуальної власності належать: 
590 Позовна давність не поширюється: 
591 Чи можуть бути одночасно суб’єктами спільної власності фізичні 

особи, юридичні особи та держава? 
592 Чи підвідомчі суду спори щодо визнання права власності на самочинно 

забудоване нерухоме майно? 
593 Суперфіцій – це … 
594 Чи можлива за загальним правилом одностороння відмова від 

виконання зобов’язання? 
595 Чи можна визнати дійсними договори про забезпечення виконання 

зобов’язання у разі недодержання сторонами їх письмової форми? 
596 Право користування чужим майном (сервітут) може бути встановлено 

щодо: 
597 Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських 

потреб (емфітевзис) припиняється у разі: 
598 Довіреність від імені юридичної особи видається: 
599 Який документ отримує спадкоємець, який прийняв спадщину: 
600 Що таке новація? 
601 З якого моменту вважається укладеним договір купівлі-продажу 
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квартири? 
602 Пожертва – це … 
603 У який спосіб може відшкодовуватися моральна шкода, завдана 

каліцтвом? 
604 Вкажіть позовну давність відносно вимоги про переведення на 

співвласника прав і обов’язків покупця: 
605 Член житлово-будівельного кооперативу стає власником житла з 

моменту: 
606 Вкажіть правові наслідки визнання недійсним удаваного правочину: 
607 Який орган приймає рішення про усиновлення? 
608 Спадкоємці учасника повного товариства мають право: 
609 Об’єктом договору позики є: 
610 Яким чином підлягає судовому захисту інформація? 
611 Хто може бути суб’єктом права приватної власності? 
612 Чи може співвласник житлового будинку зробити до нього добудову 

без згоди інших співвласників? 
613 Хто може обмежити неповнолітню особу в праві розпорядження її 

доходами: 
614 Виконавчим органом товариства можуть бути: 
615 Громадянин С. позбувся телевізора старої марки, винісши його на 

смітник. Через деякий час він передумав і повернувся, щоб забрати 

телевізор, однак цього зробити не  зміг, оскільки річчю заволодів 

громадянин К. хто є власником телевізора? 
616 Примусове оплатне відчуження майна від власника у разі стихійного 

лиха з метою суспільної необхідності називається: 
617 Чи мають право баба, дід, прабаба, прадід спілкуватися зі своїми 

внуками, правнуками та брати участь у їх вихованні? 
618 За невиконання договору, який фізична неповнолітня особа могла 

укласти, відповідальність несе: 
619 Поняття банкрутства стосується: 
620 Чи можуть опікун та піклувальник вимагати оплати виконання певних 

обов’язків? 
621 Якщо позов пред’явлено відділенням юридичної особи від імені 

останньої без повноважень на такі дії, то отримавши його суд повинен: 
622 Чи може суд прийняти рішення про злиття, поділ чи перетворення 

юридичної особи: 
623 Хто встановлює опіку над майном фізичної особи, визнаної безвісно 

відсутньою? 
624 При викупі земельної ділянки в зв’язку з суспільною необхідністю 

власникові: 
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625 Перебіг позовної давності переривається: 
626 З якого моменту виникає правосуб’єктність юридичної особи: 
627 З якого віку фізична особа має можливість набути статусу підприємця? 
628 Якщо у договорі про відчуження житлового будинку не визначено 

розмір земельної ділянки, який переходить до набувача, то: 
629 Щодо яких об’єктів може бути встановлений сервітут? 
630 У який строк боржник повинен виконати зобов’язання, термін 

виконання якого не встановлено договором? 
631 Чи нараховуються проценти на неустойку? 
632 Принципом цивільної відповідальності за невиконання зобов’язання є: 
633 В день свого 14-річчя Петро вчинив крадіжку (ч. 1 ст. 185 КК) і 

вбивство (ч. 1 ст. 115 КК). Дайте кримінально-правову оцінку діям 

Петра:  
634 Де визначений перелік злочинів, за які кримінальна відповідальність 

настає з 14 років?  
635 Злочин «Державна зрада» (ст. 111 ККУ) може бути вчинено лише 

громадянином України. До якого виду суб’єкта злочину належить 

громадянин України, який вчинив даний злочин?  
636 Суб’єктивна сторона складу злочину - це: 
637 Основними ознаками суб’єктивної сторони складу злочину є:  
638 Факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину:  
639 Форми вини:  
640 Злочинна недбалість - це таке психічне ставлення особи до вчиненого, 

при якому вона:  
641 Випадок (казус) - це:  
642 Злочинна самонадійність - це:  
643 Мотив злочину - це:  
644 Які ознаки характерні для прямого умислу?  
645 Водій позашляховика Н. допустив перевищення швидкості внаслідок 

чого здійснив наїзд на пішохода, якому було заподіяно середньої 

тяжкості тілесні ушкодження. Свої дії водій пояснив тим, що вважав 

себе професійним водієм, який здатний зупинити авто в будь-який 

момент. Визначте вид вини:  
646 Водій позашляховика Н. побачивши свого сусіда К., який нещодавно 

потруїв його курей. Бажаючи йому помститися Н. направив на К. 

автомобіль, внаслідок чого здійснив наїзд на К., якому було заподіяно 

середньої тяжкості тілесні ушкодження. Визначте вид вини:  
647 Поняття стадій вчинення злочину визначене:  
648 Яка із перелічених суб’єктивних ознак характерна для всіх без винятку 

стадій вчинення злочину?  
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649 Яка стадія вчинення умисного злочину не закріплена в Кримінальному 

кодексі?  
650 Яка стадія розвитку умисного злочину не є караною?  
651 Що слід розуміти під виявленням умислу?  
652 Які дії утворюють готування до злочину? 
653 Чи можливе готування до необережних злочинів?  
654 Який вид готування до злочину не тягне за собою кримінальної 

відповідальності?  
655 Яка стадія злочину характеризується виконанням всіх дій, які особа 

вважала необхідними для доведення злочину до кінця?  
656 яких причин замах не доводиться до кінця?  
657 Який вид складу злочину за моментом закінчення виділяється у 

кримінальному праві?  
658 Особа, яка добровільно відмовилась від доведення злочину до кінця, не 

підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі:  
659 В. залишили ключі від своєї квартири сусідам К. на час їх відпустки. К. 

з метою вчинити крадіжку відімкнув замок на вхідних дверях їх 

квартири, але до помешкання не зайшов. Злякавшись можливої 

відповідальності, він замкнув замок і повернувся додому. В діях К. має 

місце:  
660 Г. вирішив обікрасти касу одного з підприємств. Для цього він 

виготовив і придбав необхідне знаряддя. Уночі він відключив 

сигналізацію, зробив пролом у стіні і проник у приміщення, де 

знаходився сейф. Після кількох спроб Г. зрозумів, що сейф відкрити 

він не зможе, і зник з місця події. Визначте стадію вчинення злочину:  
661 Яке визначення співучасті є найбільш точним?  
662 Форма вини характерна для співучасті у злочині?  
663 Які види співучасників, крім виконавця, передбачені кримінальним 

законодавством?  
664 Приховування злочину – це:  
665 Заздалегідь не обіцяне переховування майна, здобутого злочинним 

шляхом: 
666 Боркін зробив підкоп під склад магазину з метою розкрадання товарів. 

Шворка, випадково дізнавшись про це, скористався підкопом і вкрав з 

магазину ящик горілки. Боркін про це не знав. Чи є тут співучасть? 
667 Вкажіть підстави для скасування заочного рішення судом, який його 

ухвалив: 
668 Судовий наказ за своєю правовою природою є: 
669 За яких обставин, не допускається видача судового наказу? 
670 За подання заяви про видачу судового наказу сплачується судовий збір 
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у розмірі: 
671 Який процесуальний документ постановлює суд при відмові у 

прийнятті заяви про видачу судового наказу? 
672 Протягом якого строку суд зобов’язаний надіслати копію судового 

наказу боржникові рекомендованим листом із повідомленням? 
673 Протягом якого часу боржник має право подати заяву про скасування 

судового наказу? 
674 Заява боржника про скасування судового наказу, подана в 

установлений строк, розглядається судом протягом: 
675 За результатами розгляду заяви про скасування судового наказу суд не 

має права: 
676 Коли судовий наказ видається стягувачу? 
677 Коли судовий наказ набирає законної сили? 
678 За правилами якого провадження розглядаються і вирішуються справи 

про усиновлення? 
679 Яким процесуальним документом порушуються справи окремого 

провадження? 
680 Заява про госпіталізацію особи до психіатричного закладу 

розглядається судом у такі строки з дня її надходження до суду: 
681 Справи про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного 

закладу або про продовження строку примусової госпіталізації суд 

розглядає не пізніше: 
682 Заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську 

таємницю, щодо юридичної або фізичної особи у випадках, 

встановлених законом, подається до суду за: 
683 Окреме провадження – це: 
684 Які справи окремого провадження розглядаються судом у складі 

одного судді і двох народних засідателів? 
685 Коли заява у справі окремого провадження може бути залишена судом 

без розгляду? 
686 Ким може бути подано заяву про обмеження цивільної дієздатності 

фізичної особи? 
687 Судові витрати, пов’язані з провадженням справи про визнання 

фізичної особи недієздатною або обмеження цивільної дієздатності 

фізичної особи, відносяться на рахунок: 
688 Участь яких суб’єктів є обов’язковою при розгляді справи про надання 

неповнолітній особі повної цивільної дієздатності? 
689 Які справи про встановлення факту, що має юридичне значення, не 

підлягають судовому розгляду в окремому провадженні? 
690 Яких суб’єктів зобов’язаний повідомити суд про розгляд справи про 
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розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, з 

метою охорони державних інтересів та національної безпеки? 
691 Заява про визнання спадщини відумерлою подається до суду: 
692 Який документ зобов’язаний подати орган опіки та піклування при 

розгляді справи про усиновлення? 
693 Цивільні справи у судах апеляційної інстанції розглядаються колегією 

у складі: 
694 Характерною рисою апеляційного провадження є те, що: 
695 Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції подається 

протягом: 
696 Апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції може бути подано 

протягом: 
697 За наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої 

інстанції апеляційний суд не має права: 
698 Підставами для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому 

провадженню у  справі,  і  направлення  справи  для продовження 

розгляду до суду першої інстанції є: 
699 Рішення або ухвала апеляційного суду набирають законної сили: 
700 У який строк після закінчення апеляційного провадження справа 

направляється до суду першої інстанції, який їі розглянув? 
701 Підставою для скасування рішення суду першої інстанції апеляційним 

судом і ухвалення нового рішення або зміни рішення є: 
702 Підстави для скасування рішення суду першої інстанції апеляційним 

судом із закриттям провадження у справі: 
703 Підстави для скасування рішення суду першої інстанції апеляційним 

судом із залишенням заяви без розгляду: 
704 Апеляційний суд постановлює ухвалу у випадках: 
705 Касаційною інстанцією у цивільних справах є: 
706 Що є підставами касаційного оскарження? 
707 Касаційна скарга може бути подана: 
708 Касаційна скарга подається: 
709 Що є підставою для відкриття касаційного провадження незалежно від 

обґрунтованості касаційної скарги? 
710 У касаційному порядку справа розглядається колегією у складі: 
711 Які межі розгляду справи судом касаційної інстанції: 
712 За наслідками  розгляду касаційної скарги на рішення суд касаційної 

інстанції не має права: 
713 Розглянувши справу, суд касаційної інстанції постановляє ухвалу у 

разі: 
714 Після закінчення касаційного провадження справа повертається до 
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суду, який її розглядав, протягом: 
715 Сторони та інші особи, які брали участь у справі, мають право подати 

заяву про перегляд судових рішень у цивільних справах після їх 

перегляду в касаційному порядку до: 
716 Підставами для подання заяви про перегляд судових рішень після їх 

перегляду в касаційному порядку є: 
717 Питання про допуск справи до провадження у зв’язку з переглядом 

судових рішень у цивільних справах після їх перегляду в касаційному 

порядку за загальним правилом вирішується: 
718 До повноважень Верховного Суду України за наслідками розгляду 

справи належать: 
719 У разі порушення судом (судами) норми процесуального права, що 

перешкоджає подальшому провадженню у справі або полягає у 

порушенні правил підсудності справ або встановленої законом 

компетенції судів щодо розгляду цивільних справ, Верховний Суд 

України має право: 
720 Підставами для порушення провадження у зв’язку з нововиявленими 

обставинами є: 
721 Заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами можуть 

бути подані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, 

протягом: 
722 Встановлена Конституційним Судом України неконституційність 

закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, 

застосовуваного судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще 

не виконане, є підставою для перегляду: 
723 Підставою для перегляду рішення суду у зв’язку з нововиявленими 

обставинами є: 
724 Суди, які здійснюють перегляд у зв’язку з нововиявленими 

обставинами: 
725 Заява про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 

розглядається: 
726 Розглянувши заяву про перегляд судового рішення у зв’язку з 

нововиявленими  обставинами, суд може: 
727 Суд не може допустити негайне виконання рішень у справах про: 
728 Як називаються сторони у виконавчому провадженні? 
729 Хто може виправити помилку, допущену при оформленні або видачі 

виконавчого листа? 
730 Питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або 

лікувального закладу вирішується судом за поданням: 
731 У виконавчому провадженні суд вирішує такі питання: 
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732 Питання про зміну способу або порядку виконання розглядається 

судом: 
733 Які питання при виконанні судових рішень та рішень інших органів 

(посадових осіб) вирішуються судом за поданням державного 

виконавця, без необхідності погодження даного подання з 

начальником відділу державної виконавчої служби:   
734 Розшук боржника або дитини оголошується: 
735 Мирова угода, укладена між сторонами, або відмова стягувача від 

примусового виконання в процесі виконання рішення подається: 
736 Виконавчі документи про стягнення судового збору надсилаються 

судом до: 
737 Поворот виконання допускається: 
738 Заяву про поворот виконання можна подати: 
739 Формами судового контролю за виконанням судових рішень є: 
740 Відповідно до ЦПК України, оскаржити дії державних виконавців до 

суду можуть: 
741 У який строк можна оскаржити рішення, дії або бездіяльність 

державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої 

служби? 
742 В порядку розділу VII ЦПК України рішення, дії або бездіяльність 

державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої 

служби оскаржуються: 
743 Чи проводиться попереднє судове засідання у справі за скаргою на дії 

державного виконавця? 
744 В які строки розглядається скарга на рішення, дії чи бездіяльність 

державного виконавця судом? 
745 За результатами розгляду скарги на дії державного виконавця суд: 
746 Скаргу на рішення, дію або бездіяльність державного виконавця чи 

іншої посадової особи державної виконавчої служби: 
747 Втрачене судове провадження у цивільній справі може бути 

відновлене: 
748 При розгляді справи про відновлення втраченого судового 

провадження у цивільній справі суд використовує: 
749 Заява про відновлення втраченого судового провадження подається до:   
750 За недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення 

втраченого судового провадження: 
 


