


Житомирська 

політехніка 

Міністерство освіти і науки України 

Державний університет “Житомирська політехніка” 

Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 1 Арк 35/2 

Теми для підготовки до складання вступних випробувань  

для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» 

Теорія держави і права 

Тема 1. Теорія держави і права як наука та навчальна дисципліна 

Тема 2. Поняття, сутність та типологія держави 

Тема 3. Форма держави 

Тема 4. Теорія функцій держави 

Тема 5. Механізм держави 

Тема 6. Громадянське суспільство, політична система суспільства і 

держава 

Тема 7. Демократична, соціальна, правова держава 

Тема 8. Поняття та сутність права 

Тема 9. Норма права 

Тема 10. Форми права 

Тема 11. Правотворчість. нормотворча техніка. систематизація 

нормативно-правових актів 

Тема 12. Система права і система законодавства 

Тема 13. Нормативно-правові акти 

Тема 14. Правовідносини 

Тема 15. Тлумачення норм права 

Тема 16. Реалізація норм права 

Тема 17. Правомірна поведінка. правопорушення 

Тема 18. Юридична відповідальність 

Тема 19. Законність та правопорядок 

Тема 20. Правосвідомість та правова культура. правове виховання 

Тема 21. Юридична практична діяльність. юридичний процес 

Тема 22. Правове регулювання суспільних відносин 

Тема 23. Основні правові системи сучасності 
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Судові та правоохоронні органи України 

Тема 1. Правоохоронна та спеціальна правоохоронна діяльність в 

Україні. 

Тема 2. Правосуддя та його принципи. Судова система України. Суди 

загальної юрисдикції. 

Тема 3. Конституційний суд України. 

Тема 4. Правовий статус суддів в Україні. Забезпечення діяльності судів 

України.  

Тема 5. Прокуратура України. 

Тема 6. Органи державної безпеки України. 

Тема 7. Національна поліція України та інші органи системи МВС 

України. 

Тема 8. Органи досудового розслідування. 

Тема 9. Органи Державної фіскальної служби України. 

Тема № 10. Органи та установи Міністерства юстиції України. 

 

Кримінальне право 

Тема 1. Поняття та система кримінального права України.  

Тема 2. Закон про кримінальну відповідальність. Кримінальна 

відповідальність. 

Тема 3. Злочин та склад злочину. 

Тема 4. Стадії вчинення злочину. 

Тема 5. Об’єкт злочину. Об’єктивна сторона злочину. 

Тема 6. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт 

злочину). 

Тема 7. Суб'єктивна сторона злочину. 

Тема 8. Множинність злочинів. 

Тема 9. Співучасть у злочині. 
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Тема 10. Обставини, що виключають злочинність діяння. 

Тема 11. Звільнення від кримінальної відповідальності. 

Тема 12. Покарання та його види. 

Тема 13. Призначення покарання. 

Тема 14. Звільнення від покарання та його відбування. 

Тема 15. Судимість. 

Тема 16. Примусові заходи медичного характеру та примусове 

лікування. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

Тема 17. Особливості кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх. 

Тема 18. Поняття, система та значення Особливої частини 

кримінального права України . 

Тема 19. Наукові основи кваліфікації злочинів. 

Тема 20. Злочини проти основ національної безпеки України 

Тема 21. Злочини проти життя та здоров’я особи 

Тема 22. Злочини проти волі, честі та гідності особи 

Тема 23. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності 

особи 

Тема 24. Злочини проти власності 

Тема 25. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і 

свобод людини і громадянина 

Тема 26. Злочини у сфері господарської діяльності 

Тема 27. Злочини проти довкілля 

Тема 28. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту 

Тема 29. Злочини проти безпеки виробництва 

Тема 30. Злочини проти громадської безпеки 

Тема 31. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення 
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Тема 32. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності 

державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації 

Тема 33. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів 

Тема 34. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних 

машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку  

Тема 35. Злочини  у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг 

 

Адміністративне право та процес 

Тема 1. Адміністративне право–фундаментальна галузь публічного  

Тема 2. Принципи адміністративного права. 

Тема 3. Джерела адміністративного права. 

Тема 4. Суб’єкти адміністративного права. 

Тема 5. Публічна адміністрація. Президент та публічна адміністрація. 

Тема 6. Адміністративно – правовий статус органів виконавчої влади. 

Тема 7. Органи місцевого самоврядування та публічна адміністрація. 

Тема 8. Публічна служба. 

Тема 9. Інструменти публічного адміністрування. 

Тема 10. Позасудовий захист приватної особи у сфери публічного 

адміністрування. 

Тема 11. Загальні положення адміністративного судочинства. 

Тема 12. Організація адміністративного судочинства. 

Тема 13. Провадження в суді першої інстанції за кодексом 

адміністративного судочинства. 

Тема 14. Особливості позовного провадження щодо окремих категорій 

справ. 
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Тема 15. Перегляд судових рішень. Апеляційне та касаційне 

провадження.  

Тема 16. Поняття адміністративного проступку. 

Тема 17. Адміністративна відповідальність. Адміністративне стягнення. 

Тема 18. Загальні засади адміністративно–деліктного провадження. 

Тема 19. Суб’єкти адміністративно–деліктного провадження. 

Тема 20. Засоби забезпечення адміністративно–деліктного провадження. 

Тема 21. Процедури щодо розгляду звернень громадян. 

 

Цивільне право 

Тема 1. Поняття цивільного права та його система. 

Тема 2. Цивільні правовідносини. Підстави виникнення, зміни та 

припинення цивільних прав та обов’язків. 

Тема 3. Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин. 

Тема 4. Опіка та піклування.  

Тема 5. Об’єкти цивільних прав. 

Тема 6. Правочини. Представництво.  

Тема 7. Особисті немайнові права фізичної особи.  

Тема 8. Загальні положення про речове право.  

Тема 9. Право власності. Захист права власності. Речові права на чуже 

майно. 

Тема 10.Право інтелектуальної власності. Авторське право. Право 

промислової власності.  

Тема 11. Основи зобов’язального права.  

Тема 12. Цивільно-правовий договір. Окремі види договорів.  

Тема 13. Недоговірні зобов’язання.  

Тема 14. Спадкове право. 
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Трудове право 

Тема 1. Колективний договір 

Тема 2. Трудовий договір 

Тема 3. Робочий час та час відпочинку працівників. 

Тема 4. Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин  

Тема 5. Праця неповнолітніх. 

Тема 6. Праця жінок 

 

Фінансове право 

Тема 1. Основи бюджетного права 

Тема 2. Основи податкового права 

 

 

Структура екзаменаційної картки та порядок оцінювання 

Фахове вступне випробування для конкурсного відбору осіб для здобуття 

освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» 

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 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. Робота оцінюється за шкалою від 100 до 200 

балів. 

У разі наявності виправлень відповідь не зараховується. 

Рекомендованими для зарахування на навчання за освітнім ступенем 

«Магістр» за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» можуть бути 

вступники, які отримали не менше 124 балів з фахового вступного 

випробування та отримали позитивний результат з єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови. 
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Перелік питань для здобуття освітнього рівня “Магістр” 

 
№ Питання 

Теорія держави та права 

1.  Предметом теорії держави та права є: 

2.  Теорія держави та права є: 

3.  Функції теорії держави і права – це: 

4.  Не є функцією теорії держави та права: 

5.  Евристична функція теорії держави та права дає змогу: 

6.  Методологічна функція теорії держави та права виконує роль: 

7.  Ідеологічна функція вказує на роль, яку виконують право та держава: 

8.  Теорія держави та права в системі юридичних наук належить до: 

9.  Теорія держави та права стосовно галузевих і спеціальних юридичних дисциплін є 

дисципліною: 

10.  Конституційне право, цивільне право, трудове право, адміністративне право 

належать до: 

11.  Криміналістика, судова статистика, судова медицина належать до: 

12.  Методи теорії держави та права – це: 

13.  Вчення про методи: 

14.  Порівняльно-правовий метод має важливе значення  для: 

15.  Формально-юридичний метод дає змогу: 

16.  Метод правового моделювання відштовхується від: 

17.  Історично-матеріалістична концепція держави ґрунтується на: 

18.  Відомий філософ і соціолог Г. Спенсер був одним із родоначальників: 

19.  Держава виникла як: 

20.  Чим держава відрізняється від органів управління первісного суспільства: 

21.  Головним знаряддям у руках держави для управління населенням є: 

22.  Прокоментуйте думку: «Виникнення держави завжди пов’язане зі зміною характеру 

публічної влади»: 

23.  Який тип держави характеризується приватною власністю на засоби виробництва та 

розподілом за капіталом: 

24.  Необхідною умовою існування будь-якого  суспільства є регулювання між його 

членами, соціальне регулювання поділяють на: 

25.  Право виникає унаслідок: 

26.  Якої теорії права стосується визначення: «Право – це сукупність визначених у 

даному суспільстві й забезпечуваних офіційним захистом нормативів рівності й 

справедливості, які регулюють боротьбу й погодження вільних воль та взаємодію 

між ними»: 

27.  Визначення: «Право є мірою, масштабом свободи й поведінки людини» є: 

28.  Право забезпечується: 

29.  Продовжте думку: «Право…»: 

30.  Право виконує властиві йому іманентні функції, а саме: 

31.  Правове регулювання – це: 

32.  Правове регулювання охоплює: 

33.  Правове регулювання – це процес, що: 

34.  Виникнення політичної та правової системи відбувалося: 

35.  Що вкладається в поняття «політична система» в широкому розумінні: 

36.  До матеріальних компонентів як ознак політичної системи належать: 
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37.  До нематеріальних компонентів як ознак політичної системи відносяться: 

38.  Особлива роль держави в організації суспільства та здійсненні політичної влади 

зумовлена тим, що: 

39.  Хто в суспільстві володіє суверенною владою: 

40.  Що являє собою правова система суспільства: 

41.  Як право співвідноситься з політикою? 

42.  Політика у праві формується у вигляді: 

43.  Право є формою вияву політики: 

44.  Право залежить від держави, оскільки: 

45.  Ознакою громадянського суспільства є: 

46.  Яка держава повинна існування у громадянському суспільстві? 

47.  Укажіть основні ознаки правової держави: 

48.  Однією із основних рис формування правової держави є: 

49.  Функції держави – це: 

50.  Функції держави поділяються на внутрішні та зовнішні за такими критерієм: 

51.  Функції держави не класифікуються за: 

52.  До внутрішніх функцій держави належать такі функції: 

53.  Визначення: «Основні напрями діяльності держави на міжнародній арені» 

відповідає поняттю: 

54.  Функції держави виникають, здійснюються та розвиваються: 

55.  До зовнішніх функцій держави належить функція: 

56.  Функція підтримання дружніх зв’язків з іншими державами належать до: 

57.  Забезпечення суспільного благополуччя та створення рівних можливостей для всіх 

громадян у його досягненні передбачає: 

58.  Функції держави мають можливість змінюватися: 

59.  Зміст кожної функції держави відображає: 

60.  Кожна конкретна функція держави становить єдність: 

61.  Для здійснення функцій держави використовуються такі методи: 

62.  За соціальною значимість функції держави поділяються на: 

63.  Форма держави – це: 

64.  Організація державної влади щодо форми правління, форми держаного устрою та 

форми державно-правового режиму – це: 

65.  Форма держави складається з таких основних елементів: 

66.  Елемент форми держави, що відображає свій спосіб організації державної влади, 

називається:  

67.  Держава за формою правління поділяється на: 

68.  Верховна влада повністю здійснюється однією особою, котра належить до 

правлячої дистанції , у: 

69.  Верховна влада частково здійснюється однією особою, котра належить до правлячої 

династії, у: 

70.  Монархія у якій розподіл влади здійснюється таким чином, що монарх 

позбавляється законодавчих повноважень, зберігаючи при цьому виконавчі, 

називається: 

71.  До ознак президентської республіки не належить так ознака: 

72.  До ознак парламентської республіки належить так ознака: 

73.  Форма державного устрою – це: 

74.  Джерело права, яке підтверджує юридично обов’язкове правило, що склалося 

внаслідок його одноманітного тривалого застосування: 
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75.  Двостороння або багатостороння угода, яка встановлює, змінює або скасовує норми 

права: 

76.  Коли було прийнято Акт проголошення незалежності України? 

77.  Коли була прийнята Конституція України? 

78.  За формою правління Україна є: 

79.  За формою державного устрою Україна є: 

80.  За державним режимом Україна є: 

81.  Суверенітет держави це: 

82.  Право приймати Закони України має: 

83.  Право «вето» на ухвалені Закони має:  

84.  Підставою юридичної відповідальності є: 

85.  Право презумпції невинуватості є: 

86.  Політичні права в Україні мають: 

87.  Право громадян обирати та бути обраними є правом: 

88.  Право на працю в Україні є: 

89.  Право громадян об’єднуватися у політичні партії є правом: 

90.  Основним законом України є: 

91.  Вид та міра необхідної поведінки суб’єкта: 

92.  Що відрізняє одну галузь права від іншої: 

93.  Недієздатною особу визнає: 

94.  Деліктоздатність особи наступає, зазвичай одночасно з: 

95.  Право людини на життя є правом: 

96.  Склад правопорушення включає: 

97.  Одна з ознак правопорушення: 

98.  Гарантована нормами права міра можливої поведінки особи: 

99.  Фізична особа це: 

100.  За часом дії норми бувають: 

101.  Укажіть історичні типи республіки: 

102.  Форма державного устрою – це: 

103.  Форма державного устрою тісно пов’язана із: 

104.  До основних форм державного устрою належать: 

105.  Державно – правовий режим – це: 

106.  Тоталітарний режим характеризується тим, що: 

107.  Коли з’явився в політичному обігу термін “політичний режим”? 

108.  До федеративних держав належить: 

109.  Механізм держави – це: 

110.  Із чого складається механізм держави? 

111.  Ким здійснюється державна влада? 

112.  Державний апарат – це: 

113.  Визначне структуру державного апарату: 

114.  Державна влада поділяється на: 

115.  Основними напрямними діяльності державного апарату є : 

116.  Державний апарат для здійснення своєї діяльності створює: 

117.  Кожний державний орган як частина державного апарату характеризується такими 

ознаками: 

118.  Єдиними органами законодавчої влади в Україні є: 

119.  Хто здійснює виконавчу владу в Україні? 

120.  Цілісна ієрархічна система державних органів, що здійснюють державну владу, а 
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також установи підприємства, з допомогою яких виконуються завдання та функції 

держави, - це: 

121.  До структури механізму держави не належать: 

122.  До ознак органу держави не належить: 

123.  Державний апарат діє на основі таких принципів: 

124.  Державні органи, залежно від способу їх утворення, поділяються на такі види: 

125.  Парламент належить до: 

126.  Укажіть функцію парламенту: 

127.  Однопалатним чи двопалатним може бути: 

128.  Президент України є Главою: 

129.  Здійснення функцій у чіткій відповідності до чинної Конституції, законів і 

підзаконних актів – це принцип: 

130.  Залежно від території, на яку поширюється їх повноваження, органи держави 

поділяються на: 

131.  Хто має право видавати нормативні та правозастосовні акти? 

132.  На якій основі виникають і розвиваються права людини? 

133.  Права людини утворюють сукупність принципів і норм, що регулюють: 

134.  У чому полягає основний принцип права? 

135.  Поняття “суб’єкт права” було розроблено: 

136.  Де і коли було вперше проголошено свободу й правову рівність усіх людей? 

137.  Що означає поняття “громадянство”? 

138.  У чому відображається громадянство особи? 

139.  Коло прав та обов’язків громадян України, іноземців та апатридів таке, що: 

140.  Громадянство є структурним елементом … правового статусу особи: 

141.  У якому документі закріплено основні права та свободи людини й громадянина в 

Україні? 

142.  У чому полягає головний обов’язок держави в Україні? 

143.  Ким уперше було сформульовано концептуально й повністю теорію правової 

держави? 

144.  Серед концептуальних означень правової держави вирішальне значення належить: 

145.  До однієї з ознак громадянського суспільства належить: 

146.  На яких засадах у громадянському суспільстві людина переважно реалізує свої 

потреби та інтереси? 

147.  Яка держава повинна існувати у громадському суспільстві? 

148.  Якій державі властива наявність розвинутого громадянського суспільства? 

149.  Яка ознака є визначальною для правової держави? 

150.  Для якої держави характерним є вичерпне врегулювання правового статусу людини 

й громадянина? 

151.  Для якої держави характерною є провідна роль суду у вирішенні спірних питань і 

конфліктних ситуацій? 

152.  У цілому суверенітет правової держави – це: 

153.  Укажіть мету створення правової держави в Україні: 

154.  Поняття “право – це свобода та обґрунтованість поведінки людей, що задекларована 

державою відповідно до чинних нормативно-правових актів та інших джерел права” 

характеризує: 

155.  Юридичне право, здебільшого, поділяють на: 

156.  Яке із нижченаведених визначень стосується основних ознак права?  

157.  Право установлюється, санкціонується та гарантується: 
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158.  Яка з наведених нижче ознак належить до ознак права? 

159.  Формальна визначеність права характеризується тим, що: 

160.  Право – це: 

161.  Кому із філософів належить визначення : “Право – це політична справедливість”? 

162.  Продовжте думку: “Право …”: 

163.  Соціальна цінність і призначення права характеризуються як здатність:  

164.  Чим зумовлюються соціальні норм? 

165.  Соціальні норми залежно від способу утворення й забезпечення класифікують на: 

166.  Як поділяють соціальні норми залежно від сфери соціальних відносин, що 

регулюються нормами? 

167.  Звичаї, традиції – це: 

168.  Дайте визначення поняття “моральні норми”: 

169.  Корпоративні норми: 

170.  Чим між собою відрізняються звичаї і традиції? 

171.  У якому суспільстві не існує правових норм: 

172.  Які соціальні норми  можуть існувати лише формально визначеними: 

173.  Які соціальні норми позбавлені формальної визначеності? 

174.  Укажіть, що є наслідком посилення моральної обґрунтованості правових норм: 

175.  У якій державі співіснування правових і моральних норм збігається або 

наближається до даної умови? 

176.  Що є причиною можливих протиріч між правом та мораллю? 

177.  Право чи мораль швидше реагують на потреби конкретних життєвих ситуацій? 

178.  Функції права – це: 

179.  Функції права поділяються на: 

180.  Право як джерело знань становить зміст … функцій: 

181.  Яка функція належить до спеціальних юридичних функцій? 

182.  Регулятивна функція права спрямована на: 

183.  Укажіть функції, що належать до загальносоціальних: 

184.  Регулятивно-статична функція – це вплив права на суспільні відносини, що: 

185.  Охоронна функція права спрямована на: 

186.  Укажіть, що не стосується функцій права: 

187.  Зміст комунікативної функції права є: 

188.  Правові норми – це: 

189.  Укажіть ознаку, що характеризує саме норми права: 

190.  Виберіть ознаку, що характеризує саме норми права: 

191.  Яку соціальну норму характеризує твердження: “Виникає разом із виникненням 

держави”: 

192.  Які соціальні норми обов’язково мають певну форму зовнішнього вигляду? 

193.  Правові норми як особливий вид соціальних норм відрізняється від інших 

соціальних норм? 

194.  Вид соціальних норм, які оцінюють поведінку людини з точки зору «добра» чи 

«зла»: 

195.  Первинним ланцюжком системи права є: 

196.  Чим нормативно-правовий припис відрізняється від індивідуально-правового? 

197.  Що є зовнішньою формою норми права та нормативно-правового припису? 

198.  Прямий спосіб викладення правової норми в статті застосовується тоді, коли: 

199.  Відсильний спосіб викладення правової норми в статті застосовується тоді, коли: 

200.  Бланкетний спосіб викладення правової норми в статті застосовується тоді, коли:  
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201.  Диспозиція– це частина норми права: 

202.  Санкція – це така  частина норми права: 

203.  За характером диспозиції норми  права поділяють на: 

204.  За колом осіб, на яких норма права поширює свою дію, виділяють такі види норм 

права: 

205.  Зобов’язувальні та заборонні норми права належать до: 

206.  Як поділяють регулятивні норм права? 

207.  Заохочувальні норми – це такі норми, що: 

208.  Укажіть, що є джерелом права: 

209.  Обумовленість права здійснюється: 

210.  Під поняттям “об’єктивне право” слід розуміти: 

211.  Суб’єктивне право становить собою: 

212.  Як слід розуміти поняття “правотворення”? 

213.  Правотворчість – це діяльність державних органів і посадових осіб: 

214.  Які принципи правотворчості є загальними? 

215.  Які види правотворчості є основними? 

216.  Яким організаціям громадянського суспільства делеговані функції правотворчості? 

217.  Правотворчий процес – це: 

218.  На якому етапі правотворчого процесу відбувається розробка проекту 

законодавчого акта? 

219.  Юридична техніка – це сукупність правил, засобів і прийомів, що забезпечують: 

220.  У юридичній техніці наскрізне значення мають: 

221.  У юридичній техніці наскрізне значення мають: 

222.  Нині в Україні з джерел права найчастіше застосовується: 

223.  Нормативно-правовий акт: 

224.  Як поділяють нормативно-правові акти? 

225.  Юридична сила законів проявляється в такому: 

226.  Нормативні акти діють: 

227.  Чим характеризується дія нормативно-правових актів у часі? 

228.  У яких випадках нормативно-правові акти втрачають чинність? 

229.  Назвіть види систематизації нормативно-правових актів: 

230.  Укажіть різновиди консолідації: 

231.  Поділ усієї сукупності норм права на взаємопов’язані правові комплекси, галузі, 

підгалузі, інститути права є ознакою: 

232.  Для будь-якої держави право функціонує як: 

233.  Якої правової сім’ї належить система права України? 

234.  До якої правової сім’ї належить правові системи Нової Зеландії та Австралії? 

235.  Для системи права України є характерною: 

236.  Які ознаки характеризують інститут права? 

237.  Що означає поняття “інститут права”: 

238.  Які форми об’єднання правових інститутів є найрозвиненішими?   

239.  Укажіть, що є первинним ланцюжком системи права: 

240.  Із якою метою здійснюється систематизація нормативних актів? 

241.  Укажіть, що є головним у систематизації нормативно правових актів: 

242.  Стаття нормативно-правового акта є: 

243.  Чи може співпадання норми права та статті нормативно-правового акта? 

244.  Укажіть способи викладення норми права в статті: 

245.  Прямий спосіб викладення норми права в статті нормативно-правового акта 
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застосовується тоді, коли: 

246.  Банкетний спосіб викладення норми права в статті нормативно – правового акта 

застосовується тоді, коли: 

247.  Із яких нижченаведених ознак є ознакою галузі права? 

248.  Галузь права – це сукупність: 

249.  На якій підставі здійснюється поділ галузей права на основні та комплексні? 

250.  До яких галузей права належить гірниче право? 

251.  До яких галузей права належить сімейне право? 

252.  До яких галузей права належить адміністративне право? 

253.  Які галузі права є процесуальними? 

254.  Які галузі права належать до основних галузей права? 

255.  Які галузі належать до комплексних галузей права? 

256.  До профілюючих галузей права належать: 

257.  До процесуальних галузей права належать: 

258.  До спеціальних галузей права належать: 

259.  До комплексних галузей права належать: 

260.  Яка галузь права включає в систему правових норм, які регулюють і охороняють 

суспільні відносини у сфері формування, розподілу   та використання державних 

коштів і коштів місцевого самоврядування?  

261.  Яка галузь права регулює специфічний вид суспільних відносин, які виникають у 

сфері задоволення людиною та громадянином природної потреби в житлі? 

262.  Яка галузь визначає землі природознавчого, рекреаційного призначення? 

263.  Податкове право належить до … галузей права: 

264.  Реалізація норм права – це: 

265.  Укажіть, що не є безпосередньою формою реалізації права: 

266.  Використання норм права – це: 

267.  Дотримання норм права – це: 

268.  Здійснювана в процедурно-процесуальному порядку владно-організуюча діяльність 

компетентних державних органів і посадових осіб, що полягає в індивідуалізації 

правових норм щодо конкретних суб’єктів і життєвих випадків в акті застосування 

норм права – це: 

269.  Для правозастосування не є характерним… характер: 

270.  До основних стадій застосування норм права не належить: 

271.  Індивідуальний акт державно – владного характеру, що ухвалюється компетентним 

державним органом і визначає на основі правових норм права та обов’язки 

конкретної особи або міру її відповідальності – це: 

272.  Акти застосування права містять: 

273.  Чому може сприяти акт застосування норм права? 

274.  Конституційне право є галуззю: 

275.  Яка із галузей права є приватною галуззю: 

276.  Який нормативно- правовий акт має вищу юридичну силу: 

277.  Аналогія закону – це: 

278.  Аналогія права – це: 

279.  Як поділяють акти застосування норм права стосовно предмета правового 

регулювання? 

280.  До яких актів належить рішення суду по цивільній справі? 

281.  Тлумачення норм права – це: 

282.  Залежно від юридичних наслідків, тлумачення поділяють на: 
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283.  Тлумачення права є елементом реалізації норм права за форми: 

284.  Укажіть, на що спрямовано тлумачення права: 

285.  До нормативного тлумачення належать: 

286.  Науковим тлумаченням норм права вважаються: 

287.  Офіційним тлумаченням є: 

288.  Усвідомлення правових норм: 

289.  Укажіть, що покликане забезпечити нормативне тлумачення: 

290.  Яке тлумачення норм права мають право давати політичні та інші громадські 

об’єднання?  

291.  Кабінет Міністрів України має право тлумачення законодавчих актів України через 

… тлумачення: 

292.  У яких документах має своє зовнішнє вираження доктринальне тлумачення норм 

права? 

293.  Суб’єкти права, які не мають спеціальних юридичних знань, здійснюють … 

тлумачення: 

294.  За обсягом тлумачення поділяють на: 

295.  Граматичне значення тлумачення полягає у з’ясуванні змісту норм права і залежить 

від: 

296.  Який спосіб тлумачення  слід застосовувати, якщо потрібно усвідомити мету 

правового акта?  

297.  Акт тлумачення права – це: 

298.  Правовідносини – це: 

299.  Правовідносини поділяються на односторонні та двосторонні за: 

300.  Інтелектуальний елемент правовідносин – це: 

301.  Структура правовідносин – це: 

302.  Правовідносини мають такі елементи: 

303.  Обумовлена нормами права здатність суб’єктів мати суб’єктивні права та юридичні 

обов’язки – це: 

304.  Обумовлена нормами права здатність особи своїми діями набувати і здійснювати 

суб’єктивні права та юридичні обов’язки–це: 

305.  Об’єкти правовідносин – це: 

306.  Зміст правовідносин – це: 

307.  Поділ правовідносин на адміністративні, цивільні, земельні, кримінальні та інші має 

в основі: 

308.  Регулятивні правовідносини – це такі правовідносини, що: 

309.  За ступенем визначеності суб’єкта усі правовідносини поділяють на: 

310.  До яких правовідносин належать правовідносини власності? 

311.  Суб’єктивне право похідне від: 

312.  Головна ознака, що характеризує суб’єктивне право–це: 

313.  Суб’єкти правовідносин – це суб’єкти права, що: 

314.  Юридичні факти – це: 

315.  Життєва обставина, з якою норми права пов’язують виникнення, зміну або 

припинення правовідносин–це: 

316.  Юридичні факти щодо волі суб’єктів поділяють на: 

317.  Критерієм для поділу юридичних фактів на правоутворювальні, правозмінювальні 

та правоприпинювальні є: 

318.  Як поділяють юридичні факти за юридичними наслідками? 

319.  Події–це такі юридичні факти, що: 
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320.  Опублікування автором свого твору належить до: 

321.  Проступок належить до: 

322.  Народження дитини – це: 

323.  Правосвідомість – це: 

324.  Процедура розробки та прийняття закону називається: 

325.  Який орган є вищим органом в системі органів виконавчої влади: 

326.  Правова психологія є елементом: 

327.  Визначте який орган уповноважений вирішувати питання місцевого значення: 

328.  Соціальні норми: 

329.  Філософія права Гегеля – це насамперед: 

330.  Нормативно-правовий акт що має підзаконний характер: 

331.  Із допомогою якої функції правосвідомості відбувається сприйняття й усвідомлення 

правових явищ? 

332.  Хто здатний давати правову оцінку різних життєвих обставин? 

333.  Укажіть, що є змістом правового виховання: 

334.  Підсистема права, яка регулює відносини пов’язані з діяльністю публічної влади: 

335.  Правова культура–це насамперед: 

336.  Правова культура особи–це: 

337.  Яка ознака держави є головною: 

338.  Неухильність дотримання, використання правових актів усіма суб’єктами права 

належить до принципів: 

339.  Здатність суб’єкта правовідносин нести юридичну відповідальність є: 

340.  Гарантіями законності виступають: 

341.  Як формується правопорядок? 

342.  Теорія держави і права виконує наступні функції: 

343.  Метод науки – це: 

344.  До методів теорії держави і права відносяться наступні дослідження держави і 

права: 

345.  Визначте загальнонауковий метод теорії держави і права: 

346.  До якої категорії юридичних наук слід віднести правову статистику: 

347.  Теорія держави і права є: 

348.  Вкажіть основні ознаки держави: 

349.  Назвіть факультативні ознаки держави: 

350.  Представники якої теорії походження держави стверджували, що держава походить 

з сім'ї, є результатом розростання сім'ї: 

Судові та правоохоронні органи України 

351.  До судових органів України належать 

352.  Предмет дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»– це 

353.  Правосуддя це 

354.  На посаду судді можна призначати 

355.  Судову систему України складають 

356.  Конституційний Суд складається 

357.  Традиційно органи юстиції належать до … 

358.  Форми звернення до Конституційного Суду України 

359.  За результатами розгляду справи в Конституційному Суді України він 

360.  Здійснення єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань 

покладено на … 

361.  Як називається орган, що входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує 
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реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції)? 

362.  До якої системи входить Військова служба правопорядку у Збройних Силах 

України? 

363.  Яке завдання державної міграційної служби? 

364.  Яке одне з основних завдань Державної фіскальної служби України? 

365.  Який орган забезпечує реалізацію державної митної політики? 

366.  Як називається державний орган, метою діяльності якого є забезпечення 

державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних 

закупівель? 

367.  У якій відповіді правильно вказана мета діяльності Антимонопольного комітету 

України? 

368.  Як називається орган, який безпосередньо реалізує єдину державну політику у сфері 

виконання кримінальних покарань? 

369.  Як називається орган, завданням якого є боротьба з правопорушеннями під час 

застосування податкового та митного законодавства? 

370.  До системи якого державного органу структурно входять митниці? 

371.  Як називаються спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими 

правопорушеннями у складі органів Державної фіскальної служби України? 

372.  У складі яких органів діє податкова міліція? 

373.  Як називається орган, на який покладаються завдання щодо забезпечення 

недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її 

виключній (морській) економічній зоні? 

374.  Як називається спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних Сил 

України, призначене для забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед 

військовослужбовців? 

375.  У якій відповіді правильно вказано завдання Конституційного Суду України? 

376.  У якій відповіді правильно вказано, хто обирає Голову Конституційного Суду 

України? 

377.  З якого моменту суддя Конституційного Суду України вступає на посаду? 

378.  Письмове клопотання до Конституційного Суду України про визнання правового 

акту (його окремих положень) неконституційним – це 

379.  Письмове клопотання до Конституційного Суду України про  відповідності 

законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 

157 і 158 Конституції України – це 

380.  Вкажіть правильно, за яким принципом побудовано систему судів загальної 

юрисдикції? 

381.  Вкажіть правильно ознаку судової влади 

382.   Вкажіть правильно принцип судочинства, який визначено лише у галузевому 

процесуальному законодавстві 

383.  У якій відповіді правильно вказано орган , який здійснює організаційне, науково-

технічне, інформаційно-довідкове забезпечення діяльності Конституційного Суду 

України? 

384.  У якій відповіді правильно вказано форму роботи Конституційного Суду України? 

385.  Ким обирається Голова Конституційного Суду України? 

386.  У якій відповіді правильно вказане одне із завдань діяльності Антимонопольного 

комітету України? 

387.  Як називається служба, завданням якої є здійснення державної політики у сфері 

виконання кримінальних покарань? 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4936
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4936
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4938
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388.   Вкажіть носіїв судової влади в Україні, які у відповідності до законодавства 

України здійснюють правосуддя 

389.  Вкажіть правильно, яке завдання державної виконавчої служби? 

390.  У яких відповідях правильно вказано завдання Військової служби правопорядку? 

391.  Який орган входить до складу Державної кримінально-виконавчої служби? 

392.  Хто призначає шість суддів Конституційного Суду України? 

393.  У яких відповідях вказано органи, що не входять у структуру Державної 

прикордонної служби України ? 

394.  У який відповіді правильно вказано, орган входять до Державної кримінально-

виконавчої служби? 

395.  У яких відповідях правильно вказані види рішень Конституційного Суду України? 

396.  У яких відповідях правильно вказані форми роботи Конституційного Суду України? 

397.  У відповіді правильно названо орган досудового розслідування передбачений згідно 

перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України? 

398.  У якій відповіді правильно названо чинний орган досудового розслідування? 

399.   Вкажіть правильно, які взаємозв’язки характерні для системи принципів 

судочинства 

400.  З якого моменту розпочинається досудове розслідування? 

Кримінальне право 

401.  Судимість погашається: 

402.  Примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані судом до осіб: 

403.  За своєю сутністю покарання є: 

404.  Примусові заходи медичного характеру не можуть бути застосовані судом до осіб: 

405.  Примусове лікування може бути застосоване: 

406.  Складовими мети покарання є: 

407.  Довічне позбавлення волі не може бути застосоване до: 

408.  До безумовних видів звільнення від покарання та його відбування відносяться: 

409.  Зняття судимості допускається за наявності таких умов: 

410.  Зняття судимості допускається за наявності таких умов: 

411.  До ознак добровільної відмови від вчинення злочину відносяться: 

412.  Пособником у вчиненні злочину є особа, яка: 

413.  Повторність злочинів має місце при вчиненні: 

414.  Які з перелічених обставин відносяться до обставин, що виключають злочинність 

діяння? 

415.  Замах на злочин відрізняється від готування до злочину: 

416.  Видами причетності до злочину є: 

417.  Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо: 

418.  За ступенем організованості форми співучасті поділяються на: 

419.  Перевищенням меж крайньої необхідності є: 

420.  Перебіг давності зупиняється: 

421.  Моментом закінчення злочинів з формальним складом є: 

422.  Які з перелічених ознак є обов’язковими ознаками співучасті у злочині? 

423.  Підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною 

обстановки є: 

424.  Стадіями вчинення злочину є: 

425.  До обов’язкових ознак організованої групи відносяться: 

426.  В яких випадках ризик не визнається виправданим? 

427.  Готуванням до злочину є: 
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428.  Готуванням до злочину не є: 

429.  Вчинення злочину організованою групою відрізняється від вчинення злочину 

групою осіб за попередньою змовою: 

430.  Діючий Кримінальний кодекс України набув чинності: 

431.  У чому полягає суспільна небезпечність злочину: 

432.  Залежно від ступеня тяжкості злочини не поділяються на: 

433.  Назвіть об'єкт злочину: 

434.  Назвіть обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони складу зло-чину: 

435.  Назвіть стадії вчинення умисного злочину: 

436.  Які є форми співучасті: 

437.  Необхідна оборона - це правомірний захист від посягання, що має відповідати: 

438.  За умов крайньої необхідності шкода заподіюється: 

439.  Видами причетності до злочину є: 

440.  Стадіями вчинення злочину є: 

441.  Суб’єктивна характеристика малозначного діяння означає що воно: 

442.  Одним з критеріїв обмеженої осудності є: 

443.  Поняття “особливо небезпечний рецидивіст” згідно чинного кримінального 

законодавства: 

444.  Сукупність злочинів є одним з видів: 

445.  Назвіть обов'язкові ознаки об'єктивної сторони складу злочину: 

446.  Злочин вважається вчиненим на території України якщо: 

447.  Не підлягають кримінальній відповідальності особи: 

448.  Вік з якого настає кримінальні відповідальність обчислюється з моменту: 

449.  Примусовими заходами медичного характеру є: 

450.  Тримання в дисциплінарному батальйоні, як вид покарання застосовується до: 

451.  Арешт, як вид покарання може бути призначений на строк до: 

452.  Стан судимості у особи виникає: 

453.  Тяжкими злочинами не є ті, за які призначається покарання у вигляді: 

454.  Стан судимості у особи зникає після: 

455.  Особливо тяжкими злочини є ті, за які призначається покарання у вигляді: 

456.  Вкажіть види необережності: 

457.  До обов’язкових умов добровільної відмови при незакінченому злочині належить: 

458.  Вкажіть види умислу за Кримінальним кодексом України: 

459.  Вкажіть форми вини: 

460.  Ексцес виконавця має місце там, де виконавцем вчинені такі злочинні дії, що: 

461.  На строк до 15 років призначається: 

462.  Яке покарання не є основним: 

463.  Якщо засудженого було достроково звільнено від відбування покарання, строк 

погашення судимості обчислюється з дня: 

464.  Кримінальне покарання призначається від імені: 

465.  Суд може застосувати примусові заходи медичного характеру до: 

466.  Назвіть співучасника злочину: 

467.  Особа (суб’єкт злочину) визнається такою, що досягла певного віку з: 

468.  Кримінальна відповідальність за окремі злочини може наставати з: 

469.  Підставою кримінальної відповідальності є: 

470.  Вкажіть обов’язкові кваліфікуючі ознаки організованої групи: 

471.  Назвіть ознаки злочину: 

472.  Право на необхідну оборону зникає якщо: 
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473.  Якщо межі крайньої необхідності були перевищені особою внаслідок сильного 

душевного хвилювання, викликаного небезпекою, яку вона відвертала, то така 

особа: 

474.  Діючий Кримінальний кодекс України набув  чинності у: 

475.  Протиправність діяння, як формальна ознака злочину означає: 

476.  Назвіть об'єкт злочину: 

477.  Законодавство України злочином визначає: 

478.  Суб’єктивна характеристика малозначного діяння означає що воно: 

479.  У пивному барі гр-н С. сказав гр-нам А. і П., що шукає пістолет або автомат, а 

також напарника для угону літака за кордон, та попросив їх допомогти йому в 

придбанні зброї. Визначте стадію вчинення злочину. 

480.  У чому полягає суспільна небезпечність злочину: 

481.  Що таке склад злочину? 

482.  До ознак добровільної відмови від вчинення злочину відносяться: 

483.  Назвіть обов’язкові елементи складу злочину: 

484.  М. розповів своєму знайомому С., що хоче викрасти гроші у свого вітчима, 

одержані тим від продажу свого автомобіля. С. повідомив дільничному офіцеру 

поліції про намір М. Дайте правову оцінку вчинку М. 

485.  Загальним віком настання кримінальної відповідальності є:  

486.  До ознак суб’єктивної сторони складу злочину належать: 

487.  Не належать до  ознак злочину: 

488.  Кваліфікація злочину – це: 

489.  Пособником у вчиненні злочину є особа, яка: 

490.  Які з перелічених ознак є обов’язковими ознаками співучасті у злочині? 

491.  Повторність злочинів має місце при вчиненні: 

492.  Продовжуваний злочин вважається закінченим: 

493.  Які визначення належать до форм  форми співучасті: 

494.  Рецидивом злочинів визнається: 

495.  За ступенем зорганізованості форми співучасті поділяються на: 

496.  В якій ситуації гр-н А. буде пособником злочину? 

497.  Гр-н П. зателефонував гр-ці Б. та пред’явив вимогу передачі йому грошових коштів 

у розмірі 10000 грн., пригрозивши, що розповість відомості, які потерпіла бажає 

зберегти в таємниці. «Вимагання» (ст. 189 КК)  за особливістю законодавчої 

конструкції об’єктивної сторони має усічений склад злочину. Визначте стадію 

вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК:  

498.  26 січня 2019 року гр-н. А. вчинив кишенькову крадіжку під час перебування у 

громадському транспорті. 13 лютого цього ж року, він незаконно заволодів 

автомобілем марки “АУДІ: 

499.  Моментом закінчення злочинів з формальним складом є: 

500.  Види множинності злочинів: 

Адміністративне право та процес 

501.  Що означає поняття «заходи процесуального примусу в адміністративному 

процесі»? 

502.  Заходи процесуального примусу застосовують у разі порушення .... 

503.  Хто застосовує заходи примусу при вирішенні певної адміністративної справи в 

суді? 

504.  Застосування заходів процесуального примусу в суді пов’язане .... 

505.  Застосування процесуального примусу зачіпає... права громадян. 
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506.  Заходи процесуального примусу застосовують лише… 

507.  Підставами вжити заходи процесуального примусу є.... 

508.  Не є підставою вжити заходи процесуального примусу .... 

509.  У всіх випадках підставою застосувати захід адміністративного примусу має бути.... 

510.  Хто встановлює достатність підстав порушити справу? 

511.  Який орган, відповідно до чинного законодавства здійснює державну реєстрацію 

нормативно-правових актів міністерств, інших центральних та місцевих органів 

виконавчої влади 

512.  Хто виконує привід до суду? 

513.  Як називається функція державного управління яка передбачає узгодження дій 

керівників різних рівнів під єдиним началом 

514.  Процесуальний примус тісно пов’язаний з... 

515.  Види процесуального примусу відрізняються ... заходами. 

516.  До провадження адміністративного судочинства належать такі види заходів 

процесуального примусу: 

517.  Попередження — це . . .  

518.  Видалення із зали судового засідання - це . . . .  

519.  Тимчасове вилучення органом владних повноважень доказів для дослідження 

судом, - це . . . .  

520.  Привід до суду - це . . . .  

521.  Адміністративна відповідальність - це . . . .  

522.   Адміністративна відповідальність настає за вчинення... 

523.  Згідно зі статтею 92 Конституції України адміністративна відповідальність є — 

524.  Адміністративна відповідальність є результатом … у відповідній адміністративній 

галузі. 

525.  Обрати головні завдання Конституції України стосовно адміністративних 

правопорушень. 

526.  Адміністративна відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення 

має основні. . . .  

527.  Система законодавства про адміністративну відповідальність наразі базується 

н а . . . .  

528.  Хто має право ухвалювати загальнообов’язкові рішення з питань боротьби зі 

стихійним лихом та епідеміями? 

529.  Рішення, що їх ухвалюють органи місцевого самоврядування, набирають чинності 

за ... після їх опублікування. 

530.  За що можуть встановлювати адміністративну відповідальність сільські, селищні та 

міські ради? 

531.  Функція державного управління, що передбачає здійснення дослідження щодо 

динаміки та перспектив управлінських рішень 

532.  У якому з наведених законів йдеться про видворення за межі України? 

533.  Багатосторонні акт за допомогою якого виникають, припиняються чи змінюються 

права і обов’язки суб'єктів адміністративного права, одним з яких завжди є суб'єкт 

виконавчої влади 

534.  Втілення завдань адміністративної відповідальності за адміністративні 

правопорушення залежить від застосування ....  

535.  Як змінюється застосування адміністративної відповідальності? 

536.  Значну увагу в застосуванні адміністративного примусу надають боротьбі з ... 

537.  Дисциплінарна відповідальність - це… 
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538.  Головними ознаками адміністративної відповідальності є . . .  

539.  Принцип невідворотності адміністративної відповідальності означає, що .... 

540.  Принцип законності означає, що . . . .  

541.  Адміністративне правопорушення - це . . . .  

542.  Що є фактичними підставами для адміністративної відповідальності? 

543.  Протиправний адміністративний проступок —це .... 

544.  Головною умовою настання адміністративної відповідальності є 

545.  Що означає суспільна шкідливість адміністративного правопорушення 

(небезпечність, антигромадська спрямованість)? 

546.  Адміністративне правопорушення можна та інколи назвати адміністративними .... 

547.  Адміністративні правопорушення можуть .... 

548.  Адміністративна караність правопорушення полягає в тому, що.... 

549.  Який акт наводить офіційне визначення адміністративного правопорушення ? 

550.  Під винністю адміністративного правопорушення розуміють . . .  

551.  Метод державного управління, що є формою позитивної оцінки діяльності 

піднаглядних суб'єктів і полягає застосуванні уповноваженими органами 

матеріальних і моральних способів впливу 

552.  У КпАП адміністративні правопорушення згруповано у розділи залежно від … 

553.  Заборонена адміністративним законодавством дія чи бездіяльність суб'єкта 

554.  Адміністративне стягнення є … 

555.  Винність (вина) в адміністративному правопорушенні може бути .... 

556.  Визначення поняття адміністративного правопорушення наведено у статті... 

КпАП. 

557.  Види адміністративних стягнень перераховані у ... статті КпАП. 

558.  Який із перерахованих заходів впливу не використовують як адміністративне 

стягнення за адміністративне правопорушення ? 

559.  Чи може особа не нести відповідальності за вчинення адміністративного 

правопорушення? 

560.  Якщо свідок ухиляється від явки до суду, це є . . . .  

561.  Склад адміністративного проступку - це сукупність встановлених законом.... 

562.  Що таке «об’єкт адміністративного правопорушення»? 

563.  На які види поділяють суб'єктів адміністративних проступків? 

564.  Хто є суб’єктом адміністративного проступку 

565.  Адміністративно-правова дія - це 

566.  Основною ознакою об’єктивної сторони адміністративного проступку є.... 

567.  Неповнолітні особи належать до ... суб'єктів адміністративних правопорушень. 

568.  У яких формах може виявлятися вина суб'єкта адміністративного проступку ? 

569.  Суб'єктивна сторона адміністративного правопорушення включає.... 

570.  Яким є найсуворіше стягнення в адміністративному праві? 

Цивільне право 

571.  Неповною цивільною дієздатністю володіють особи: 

572.  Частковою(мінімальною) цивільною дієздатністю володіють особи: 

573.  Повною цивільною дієздатністю володіють особи: 

574.  Цивільна правоздатність фізичної особи передбачає:  

575.  Цивільна деліктоздатність фізичної особи передбачає: 

576.  Обмежено оборотоздатні об'єкти - це: 

577.  До нерухомих речей відносяться: 

578.  До споживних речей відносяться: 
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579.  До неподільних речей відносяться: 

580.  Державній реєстрації не підлягають такі правочини: 

581.  Строк дії довіреності: 

582.  .Позовна давність - це: 

583.  Цивільний кодекс України визначає наступні види позовної давності:. 

584.  Якщо строк позовної давності сплинув, то: 

585.  Вкажіть невірне твердження: 

586.  Форми вчинення правочину: 

587.  Обіцянка винагороди є публічною, якщо вона сповіщена: 

588.  Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної 

особи, яка без відповідних повноважень рятувала від реальної загрози майно іншої 

особи, яке має істотну цінність, відшкодовується: 

589.  Моральна шкода, завдана смертю фізичної особи, відшкодовується: 

590.  Шкода, завдана малолітньою особою: 

591.  Договором, за яким одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл 

на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, 

визначених за взаємною згодою сторін, називається:. 

592.  Сторонами ліцензійного договору є: 

593.  Сторонами договору про створення на замовленням і використання об'єкта права 

інтелектуальної власності є: 

594.  Якщо банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові 

(володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати 

розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та 

проведення інших операцій за рахунком, то це є договором: 

595.  Якщо одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні 

(позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а 

позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів 

(суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості, то це є 

договором: 

596.  Якщо банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати 

грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених 

договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти, 

то це є: 

597.  Кредитний договір укладається у: 

598.  Якщо одна, сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї 

грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку 

суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, 

встановлених договором, то це є договором: 

599.  Договір банківського вкладу, в якому вкладником є фізична особа, є: 

600.  Договір банківського вкладу укладається у: 

601.  За договором перевезення здійснюється перевезення: 

602.  Договір перевезення вантажу - це договір, за яким: 

603.  Договір позички - це договір, за яким: 

604.  Капітальний ремонт житла, переданого у найм, зобов'язаний (і) здійснювати: 

605.  Договір застави нерухомого майна укладається в: 

606.  Договір довічного утримання - це договір, за яким: 

607.  Договір довічного утримання укладається у: 

608.  Договір купівлі-продажу - це договір про: 
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609.  Укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній 

реєстрації договір купівлі-продажу: 

610.  Строк придатності товару визначається періодом часу, який обчислюється з дня 

його:  

611.  Покупець, якому переданий товар неналежної якості, має право, незалежно від 

можливості використання товару за призначенням, вимагати від продавця: 

612.  Покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, встановленою: 

613.  Договір, за яким виробник сільськогосподарської продукції зобов'язується виробити 

визначену договором сільськогосподарську продукцію і передати її у власність 

заготівельникові або визначеному ним одержувачеві, а заготівельник зобов'язується 

прийняти цю продукцію та оплатити її за встановленими цінами відповідно до умов 

договору, називається договором: 

614.  Дарування — це договір: 

615.  Договір вважається двостороннім, якщо: 

616.  Договір укладається: 

617.  Кредитор - це сторона, яка: 

618.  Боржник - це сторона, яка: 

619.  Грошове зобов'язання має бути виконане у: 

620.  Вичерпний перелік видів забезпечення виконання зобов'язання має наступний 

вигляд: 

621.  Неустойкою є: 

622.  Пенею є: 

623.  Договір застави нерухомого майна укладається в: 

624.  Реквізиція - це: 

625.  Заповіт є недійсним: 

626.  Місцем відкриття спадщини є: 

627.  До спадкоємців не переходять: 

628.  До першої черги спадкоємців відносяться: 

629.  Форма спадкового договору: 

630.  Позначте відповідь, у якій правильно вказано слово, що пропущене у наведеному 

положенні: у разі припинення шлюбу до досягнення фізичною особою повноліття 

набута нею цивільна  дієздатність:  

Трудове право та фінансове право 

631.  Колективний договір є: 

632.  Колективний договір укладається: 

633.  Колективні угоди є наступних рівнів: 

634.  У колективному договорі медичної установи передбачена норма, яка забороняє 

участь працівників у страйках. Ця норма є: 

635.  Додаткова гарантія для працівників у вигляді обов’язку власника не допускати змін 

в організації виробництва і праці, що тягнуть за собою звільнення працівників за 

скороченням штатів та перехід на неповний робочий день є: 

636.  Контроль за виконанням колективного договору, угоди здійснюється: 

637.  Включення до колективного договору умов, які виходять за межі повноважень 

сторін є : 

638.  Укладання колективного договору в господарському товаристві, що не 

використовує найману працю: 

639.  Дія колективного договору поширюється: 

640.  При ліквідації підприємства дія колективного договору: 
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641.  Працюючий пенсіонер при звільненні з роботи за власним бажанням: 

642.  Який період звільнення з моменту подання заяви про звільнення у зв’язку з 

переїздом на нове місце проживання: 

643.  Працюючий пенсіонер, учасник бойових дій, 12 листопада подав заяву про 

звільнення з вимогою звільнити його з 15 листопада. В цьому випадку 

підприємство: 

644.  Наказ про звільнення працівника був зачитаний йому об 11 годині, а о 14 годині 

того ж дня працівника зареєстрували на станціонарному лікуванні. Звільнення 

вважається: 

645.  У зв’язку з тимчасовою непрацездатністю працівник протягом 4-х місяців не 

з’являвся на роботу. Після цього він пропрацював 2 дні й знову оформив листок 

непрацездатності. Через 5 днів роботодавець звільнив працівника через тривалу 

хворобу. Звільнення працівника, на Вашу думку: 

646.  Вихід працівника, який працював на умовах строкового трудового договору, на 

роботу наступного дня після закінчення строкового трудового договору, допуск 

його до роботи є юридичним фактом, в силу якого: 

647.  Скорочена тривалість робочого часу означає, що: 

648.  Праця на умовах неповного робочого часу тягне за собою: 

649.  До складу робочого часу за законодавством України не входять: 

650.  Які з поданих видів робіт можна кваліфікувати як надурочні: 

651.  Жінка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку та отримує, як застрахована особа, допомогу по догляду за дитиною віком до 

трьох років. Чи матиме вона право на отримання цієї допомоги, якщо, перебуваючи 

у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, почне 

працювати на умовах: 

652.  Тривалість щотижневого безперервного відпочинку при п’ятиденному робочому 

тижні повинна бути не меншою: 

653.  До роботи в нічний час можна залучати: 

654.  Тривалість основної щорічної відпустки для працівників повинна бути не меншою: 

655.  Матеріальна відповідальність це: 

656.  Предметом трудового права України є: 

657.  Основними функціями трудового права України є: 

658.  Фізична або юридична особа, яка надає працю іншій фізичній особі на підставі 

укладення трудового договору називається: 

659.  Право на працю відноситься до групи: 

660.  Праця за Конституцією України – це: 

661.  Примусова праця в Україні: 

662.  До зайнятого населення  не належать: 

663.  Джерелами трудового права, що мають договірний характер, є: 

664.  Локальним (місцевим) актом, що регулює трудові відносини, є:  

665.  Угода, що укладається на основі чинного законодавства і прийнятих сторонами 

зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних 

відносин і узгодження інтересів трудящих, власників або уповноважених ними 

органів, – це:  

666.  Колективний договір, що подається на повідомну реєстрацію, повинен відповідати 

наступним вимогам:  

667.  Хто є стороною колективного трудового спору на галузевому рівні? 

668.  Працівникам яких підприємств, установ. організацій (крім технічного та 
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обслуговуючого персоналу) заборонено брати участь у страйках?  

669.  Громадянин України має право самостійно укладати трудовий договір: 

670.  Визначте, яке з даних тверджень є вірним: 

671.  Неприйняття Верховною Радою України Закону “Про Державний бюджет України” 

до 1 грудня: 

672.  Проект Закону України “Про Державний бюджет України” розробляє: 

673.  Аналіз проекту Закону України “Про Державний бюджет України”, поданого до 

Верховної Ради України, здійснює: 

674.  Яка із вказаних систем виконання бюджету діє в Україні: 
675.  Бюджетний розпис це: 

676.  Зведення, складання та надання звітності про виконання Державного бюджету 

України здійснюється: 
677.  Згідно Бюджетного кодексу України величина основної суми державного боргу не 

повинна перевищувати: 
678.  Резервний фонд бюджету не може перевищувати: 

679.  Операції, пов’язані з отриманням бюджету коштів на умовах повернення, платності 

та строковості, в результаті яких виникають зобов’язання держави, АРК чи 

місцевого самоврядування перед кредиторами – це: 

680.  Закриття Державним казначейством рахунків, відкритих у поточному бюджетному 

періоді, відбувається: 
681.  Фінансова діяльність держави – це: 

682.  Вартість власності, що успадковується  членами сім’ї спадкодавця першого ступеня 

споріднення: 

683.  Кредитування 

684.  Забезпечення стабільності гривні  

685.  Прийняття рішення про надання позик іноземним державам  

686.  Прийняття Закону «Про державний бюджет України» 

687.  Строк випробовування не повинен перевищувати: 

688.  Якщо працівник не витримав строку випробовування, то він звільняється: 

689.  Власник має право розірвати трудовий договір без попередньої згоди 

профспілкового органу з таких підстав: 

690.  Чи може неповнолітній працівник звільнитися з роботи за власним бажанням: 

691.  До поважних причин розірвання трудового договору з ініціативи працівника 

належать: 

692.  Власник зобов’язаний розірвати трудовий договір у зазначений працівником строк у 

разі: 

693.  Забороняється укладати трудовий договір з жінками про роботу: 

694.  Угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується 

виконувати роботу, визначену цією угодою з підляганням внутрішньому трудовому 

розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну 

плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, називається? 

695.  Додержання письмової форми трудового договору є обов’язковим: 

696.  Трудовий договір укладається як правило: 

697.  Контрактом не може бути: 

698.  Чим оформляється  розірвання трудового договору? 

699.  Прогулом вважається: 

700.  Не допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця (крім випадку 

повної ліквідації підприємства) в період:  
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