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Теми для підготовки до складання вступних випробувань  

для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» 

 
Теорія держави і права 

Тема 1. Поняття, сутність та типологія держави 

Тема 2. Форма держави 

Тема 3. Теорія функцій держави. Реалізація правоохоронної функції 

держави. 

Тема 4. Механізм держави 

Тема 5. Громадянське суспільство, політична система суспільства і 

держава 

Тема 6. Демократична, соціальна, правова держава 

Тема 7. Поняття та сутність права 

Тема 8. Норма права 

Тема 9. Форми права 

Тема 10. Правотворчість. Нормотворча техніка. Систематизація 

нормативно-правових актів. 

Тема 11. Система права і система законодавства 

Тема 12. Нормативно-правові акти 

Тема 13. Правовідносини 

Тема 14. Тлумачення норм права 

Тема 15. Реалізація норм права 

Тема 16. Правомірна поведінка. правопорушення 

Тема 17. Юридична відповідальність 

Тема 18. Законність та правопорядок.  

Тема 19. Правосвідомість та правова культура,   правове виховання. 

Тема 20. Правове регулювання суспільних відносин 

 

 



Житомирська 
політехніка 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 

П-04.00-04.04-
262.00.1/Б-01-

2021 
Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 1 Арк 34 / 3 

 
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. Кримінальне правопорушення,  склад кримінального 

правопорушення  . 

Тема 4. Стадії вчинення кримінального правопорушення. 

Тема 5. Об’єкт кримінального правопорушення. Об’єктивна сторона 

кримінального правопорушення. 

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

злочину). 

Тема 7. Суб'єктивна сторона кримінального правопорушення. 

Тема 8. Множинність кримінальних правопорушень . 
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Тема 9. Співучасть у кримінальному правопорушенні . 

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. Кримінальні правопорушення проти основ національної 

безпеки України 

Тема 21 Кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи 

Тема 22. Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності 

особи 

Тема 23. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та 

статевої недоторканності особи 

Тема 24. Кримінальні правопорушення проти власності 

Тема 25. Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та 

інших особистих прав і свобод людини і громадянина 

Тема 26. Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності 

Тема 27. Кримінальні правопорушення проти довкілля 

Тема 28. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту 

Тема 29. Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва 
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Тема 30. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки 

Тема 31. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини 

проти здоров'я населення 

Тема 32. Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної 

таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та 

мобілізації 

Тема 33. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та 

злочини проти журналістів 

Тема 34. Кримінальні правопорушення у сфері використання 

електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних 

мереж і мереж електрозв’язку  

Тема 35. Кримінальні правопорушення  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. 
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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. 

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. 

 

Криміналістика 

Тема 1. Предмет, система, методи і завдання науки криміналістики.   

Тема 2. Криміналістична ідентифікація.  

Тема 3. Криміналістична діагностика та прогнозування.  

Тема 4.  Використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів.  

Тема 5.  Загальні положення криміналістичної техніки.  

Тема 6. Криміналістична фотографія, аудіо- i відеозапис.   

Тема 7. Криміналістична трасологія.  

Тема 8. Криміналістичне дослідження зброї та слідів її застосування.  

Тема 9. Техніко-криміналістичне дослідження документів.  

Тема 10.  Криміналістичне дослідження письма.  

Тема 11.Криміналістичне дослідження мікрооб’єктів і запахових слідів.  

Тема12. Криміналістичне дослідження зовнішності людини 

(габітологія).  

Тема 13. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів 
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(кримінальна реєстрація).  

Тема 14. Загальні положення криміналістичної тактики.  

Тема 15.  Тактика огляду.  

Тема 16. Тактика допиту.  

Тема 17. Тактика пред`явлення для впізнання.  

Тема 18. Тактика обшуку.  

Тема 19. Тактика слідчого експерименту.  

Тема 20. Поняття і структура криміналістичної методики, як частини 

криміналістики.  

Тема 21. Криміналістичні версії, планування і організація розслідування 

злочинів.  

Тема 22.Методика розслідування вбивств.   

Тема 23.Методика розслідування крадіжок.  

Тема 24.Методика розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.  

 

Кримінологія 

Тема 1. Вступ до кримінології 

Тема 2. Поняття та показники злочинності 

Тема 3. Детермінація злочинності. 

Тема 4. Особа злочинця. 

Тема 5. Механізм індивідуальної злочинної поведінки. Віктимологія. 

Тема 6.  Методологія і методика кримінологічних досліджень 

Тема 7.  Запобігання злочинності. 

Тема 8.  Кримінологічна характеристика та профілактика  

 фонових явищ злочинності 

Тема 9.  Кримінологічна характеристика та запобігання агресивно-

насильницькій злочинності. 

Тема 10.  Кримінологічна характеристика та запобігання загально-
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кримінальній корисливій злочинності. 

Тема 11.  Кримінологічна характеристика та запобігання професійній, 

організованій та рецидивній злочинності. 

Тема 12.  Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам 

економічної спрямованості 

Тема 13.  Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності 

неповнолітніх 

 
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 

1  Функції держави не класифікуються за: 
2  До внутрішніх функцій держави належать такі функції: 
3  Визначення: «Основні напрями діяльності держави на міжнародній арені» відповідає 

поняттю: 
4  Функції держави виникають, здійснюються та розвиваються: 
5  До зовнішніх функцій держави належить функція: 
6  Функція підтримання дружніх зв’язків з іншими державами належать до: 
7  Забезпечення суспільного благополуччя та створення рівних можливостей для всіх 

громадян у його досягненні передбачає: 
8  Функції держави мають можливість змінюватися: 
9  Зміст кожної функції держави відображає: 
10  Кожна конкретна функція держави становить єдність: 
11  Для здійснення функцій держави використовуються такі методи: 
12  За соціальною значимість функції держави поділяються на: 
13  Форма держави–це: 
14  Організація державної влади щодо форми правління, форми держаного устрою та 

форми державно–правового режиму–це: 
15  Форма держави складається з таких основних елементів: 
16  Елемент форми держави, що відображає свій спосіб організації державної влади, 

називається: 
17  Держава за формою правління поділяється на: 
18  Верховна влада повністю здійснюється однією особою, котра належить до правлячої 

дистанції, у: 
19  Верховна влада частково здійснюється однією особою, котра належить до правлячої 

династії, у: 
20  Монархія, у якій розподіл влади здійснюється таким чином, що монарх 

позбавляється законодавчих повноважень, зберігаючи при цьому виконавчі, 
називається: 

21  До ознак президентської республіки не належить так ознака: 
22  До ознак парламентської республіки належить так ознака: 
23  Форма державного устрою–це: 
24  Джерело права, яке підтверджує юридично обов’язкове правило, що склалося 

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

права: 
26  Коли було прийнято Акт проголошення незалежності України? 
27  Коли була прийнята Конституція України? 
28  За формою правління Україна є: 
29  За формою державного устрою Україна є: 
30  За державним режимом Україна є: 
31   Суверенітет держави це: 
32 Право приймати Закони України має: 
33  Право «вето» на ухвалені Закони має:  
34  Підставою юридичної відповідальності є: 
35  Право презумпції невинуватості є: 
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36  Політичні права в Україні мають: 
37  Право громадян обирати та бути обраними є правом: 
38  Право на працю в Україні є: 
39  Право громадян об’єднуватися у політичні партії є правом: 
40  Основним законом України є: 
41  Вид та міра необхідної поведінки суб’єкта: 
42  Що відрізняє одну галузь права від іншої: 
43  Недієздатною особу визнає: 
44  Деліктоздатність особи наступає, зазвичай одночасно з: 
45  Право людини на життя є правом: 
46  Склад правопорушення включає: 
47  Одна з ознак правопорушення: 
48  Гарантована нормами права міра можливої поведінки особи: 
49  Фізична особа це: 
50  За часом дії норми бувають: 
51  Укажіть історичні типи республіки: 
52  Форма державного устрою – це: 
53  Форма державного устрою тісно пов’язана із: 
54  До основних форм державного устрою належать: 
55  Державно – правовий режим – це: 
56  Тоталітарний режим характеризується тим, що: 
57  Коли з’явився в політичному обігу термін “політичний режим”? 
58  До федеративних держав належить: 
59  Механізм держави – це: 
60  Із чого складається механізм держави? 
61  Ким здійснюється державна влада? 
62  Державний апарат – це: 
63  Визначне структуру державного апарату: 
64  Державна влада поділяється на: 
65  Основними напрямними діяльності державного апарату є : 
66  Державний апарат для здійснення своєї діяльності створює: 
67  Кожний державний орган як частина державного апарату характеризується такими 

ознаками: 
68  Єдиними органами законодавчої влади в Україні є: 
69  Хто здійснює виконавчу владу в Україні? 
70  Цілісна ієрархічна система державних органів, що здійснюють державну владу, а 

також установи підприємства, з допомогою яких виконуються завдання та функції 
держави, - це: 

71  До структури механізму держави не належать: 
72  До ознак органу держави не належить: 
73  Державний апарат діє на основі таких принципів: 
74  Державні органи, залежно від способу їх утворення, поділяються на такі види: 
75  Парламент належить до: 
76  Укажіть функцію парламенту: 
77  Однопалатним чи двопалатним може бути: 
78  Президент України є Главою: 
79  Здійснення функцій у чіткій відповідності до чинної Конституції, законів і 

підзаконних актів – це принцип: 
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80  Залежно від території, на яку поширюється їх повноваження, органи держави 

поділяються на: 
81  Хто має право видавати нормативні та правозастосовні акти? 
82  На якій основі виникають і розвиваються права людини? 
83  Права людини утворюють сукупність принципів і норм, що регулюють: 
84  У чому полягає основний принцип права? 
85  Поняття “суб’єкт права” було розроблено: 
86  Де і коли було вперше проголошено свободу й правову рівність усіх людей? 
87  Що означає поняття “громадянство”? 
88  У чому відображається громадянство особи? 
89  Коло прав та обов’язків громадян України, іноземців та апатридів таке, що: 
90  Громадянство є структурним елементом … правового статусу особи: 
91  У якому документі закріплено основні права та свободи людини й громадянина в 

Україні? 
92  У чому полягає головний обов’язок держави в Україні? 
93  Ким уперше було сформульовано концептуально й повністю теорію правової 

держави? 
94  Серед концептуальних означень правової держави вирішальне значення належить: 
95  До однієї з ознак громадянського суспільства належить: 
96  На яких засадах у громадянському суспільстві людина переважно реалізує свої 

потреби та інтереси? 
97  Яка держава повинна існувати у громадському суспільстві? 
98  Якій державі властива наявність розвинутого громадянського суспільства? 
99  Яка ознака є визначальною для правової держави? 
100  Для якої держави характерним є вичерпне врегулювання правового статусу людини 

й громадянина? 
101  Для якої держави характерною є провідна роль суду у вирішенні спірних питань і 

конфліктних ситуацій? 
102  У цілому суверенітет правової держави – це: 
103  Укажіть мету створення правової держави в Україні: 
104  Поняття “право – це свобода та обґрунтованість поведінки людей, що задекларована 

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

105  Юридичне право, здебільшого, поділяють на: 
106  Яке із нижченаведених визначень стосується основних ознак права?  
107  Право установлюється, санкціонується та гарантується: 
108  Яка з наведених нижче ознак належить до ознак права? 
109  Формальна визначеність права характеризується тим, що: 
110  Право – це: 
111  Кому із філософів належить визначення : “Право – це політична справедливість”? 
112  Продовжте думку: “Право …”: 
113  Соціальна цінність і призначення права характеризуються як здатність:  
114  Чим зумовлюються соціальні норм? 
115  Соціальні норми залежно від способу утворення й забезпечення класифікують на: 
116  Як поділяють соціальні норми залежно від сфери соціальних відносин, що 

регулюються нормами? 
117  Звичаї, традиції – це: 
118  Дайте визначення поняття “моральні норми”: 
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119  Корпоративні норми: 
120  Чим між собою відрізняються звичаї і традиції? 
121  У якому суспільстві не існує правових норм: 
122  Які соціальні норми  можуть існувати лише формально визначеними: 
123  Які соціальні норми позбавлені формальної визначеності? 
124  Укажіть, що є наслідком посилення моральної обґрунтованості правових норм: 
125  У якій державі співіснування правових і моральних норм збігається або 

наближається до даної умови? 
126  Що є причиною можливих протиріч між правом та мораллю? 
127  Право чи мораль швидше реагують на потреби конкретних життєвих ситуацій? 
128  Функції права – це: 
129  Функції права поділяються на: 
130  Право як джерело знань становить зміст … функцій: 
131  Яка функція належить до спеціальних юридичних функцій? 
132  Регулятивна функція права спрямована на: 
133  Укажіть функції, що належать до загальносоціальних: 
134  Регулятивно-статична функція – це вплив права на суспільні відносини, що: 
135  Охоронна функція права спрямована на: 
136  Укажіть, що не стосується функцій права: 
137  Зміст комунікативної функції права є: 
138  Правові норми – це: 
139  Укажіть ознаку, що характеризує саме норми права: 
140  Виберіть ознаку, що характеризує саме норми права: 
141  Яку соціальну норму характеризує твердження: “Виникає разом із виникненням 

держави”: 
142  Які соціальні норми обов’язково мають певну форму зовнішнього вигляду? 
143  Правові норми як особливий вид соціальних норм відрізняється від інших 

соціальних норм? 
144  Вид соціальних норм, які оцінюють поведінку людини з точки зору «добра» чи 

«зла»: 
145  Первинним ланцюжком системи права є: 
146  Чим нормативно-правовий припис відрізняється від індивідуально-правового? 
147  Що є зовнішньою формою норми права та нормативно-правового припису? 
148  Прямий спосіб викладення правової норми в статті застосовується тоді, коли: 
149  Відсильний спосіб викладення правової норми в статті застосовується тоді, коли: 
150  Бланкетний спосіб викладення правової норми в статті застосовується тоді, коли: 
151  До судових органів України належать 
152  Предмет дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»– це 
153  Правосуддя це 
154  На посаду судді можна призначати 
155  Судову систему України складають 
156  Конституційний Суд складається 
157  Традиційно органи юстиції належать до … 
158  Форми звернення до Конституційного Суду України 
159  За результатами розгляду справи в Конституційному Суді України він 
160  Здійснення єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань 

покладено на … 
161  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)? 

162  До якої системи входить Військова служба правопорядку у Збройних Силах 
України? 

163  Яке завдання державної міграційної служби? 
164  Яке одне з основних завдань Державної фіскальної служби України? 
165  Який орган забезпечує реалізацію державної митної політики? 
166  Як називається державний орган, метою діяльності якого є забезпечення державного 

захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель? 
167  У якій відповіді правильно вказана мета діяльності Антимонопольного комітету 

України? 
168  Як називається орган, який безпосередньо реалізує єдину державну політику у сфері 

виконання кримінальних покарань? 
169  Як називається орган, завданням якого є боротьба з правопорушеннями під час 

застосування податкового та митного законодавства? 
170  До системи якого державного органу структурно входять митниці? 
171  Як називаються спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими 

правопорушеннями у складі органів Державної фіскальної служби України? 
172  У складі яких органів діє податкова міліція? 
173  Як називається орган, на який покладаються завдання щодо забезпечення 

недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її 
виключній (морській) економічній зоні? 

174  Як називається спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних Сил 
України, призначене для забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед 
військовослужбовців? 

175  У якій відповіді правильно вказано завдання Конституційного Суду України? 
176  У якій відповіді правильно вказано, хто обирає Голову Конституційного Суду 

України? 
177  З  якого моменту суддя Конституційного Суду України вступає на посаду? 
178  Письмове клопотання до Конституційного Суду України про визнання правового 

акту (його окремих положень) неконституційним – це 
179  Письмове клопотання до Конституційного Суду України про  відповідності 

законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 
Конституції України – це 

180  Вкажіть правильно, за яким принципом побудовано систему судів загальної 
юрисдикції? 

181  Вкажіть правильно ознаку судової влади 
182  Вкажіть правильно принцип судочинства, який визначено лише у галузевому 

процесуальному законодавстві 
183  У якій відповіді правильно вказано орган , який здійснює організаційне, науково-

технічне, інформаційно-довідкове забезпечення діяльності Конституційного Суду 
України? 

184  У якій відповіді правильно вказано форму роботи Конституційного Суду України? 
185  Ким обирається Голова Конституційного Суду України? 
186  У якій відповіді правильно вказане одне із завдань діяльності Антимонопольного 

комітету України? 
187  Як називається служба, завданням якої є здійснення державної політики у сфері 

виконання кримінальних покарань? 
188  Вкажіть носіїв судової влади в Україні, які у відповідності до законодавства України 

здійснюють правосуддя 



Житомирська 
політехніка 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 

П-04.00-04.04-
262.00.1/Б-01-

2021 
Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 1 Арк 34 / 20 

 
189  Вкажіть правильно, яке завдання державної виконавчої служби? 
190  У яких відповідях правильно вказано завдання Військової служби правопорядку? 
191  Який орган входить до складу Державної кримінально-виконавчої служби? 
192  Хто призначає шість суддів Конституційного Суду України? 
193  У яких відповідях вказано органи, що не входять у структуру Державної 

прикордонної служби України ? 
194  У який відповіді правильно вказано, орган входять до Державної кримінально-

виконавчої служби? 
195  У яких відповідях правильно вказані види рішень Конституційного Суду України? 
196  У яких відповідях правильно вказані форми роботи Конституційного Суду України? 
197  У відповіді правильно названо орган досудового розслідування передбачений згідно 

перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України? 
198  У якій відповіді правильно названо чинний орган досудового розслідування? 
199  Вкажіть правильно, які взаємозв’язки характерні для системи принципів 

судочинства 
200  З якого моменту розпочинається досудове розслідування? 
201  Вкажіть, до системи яких органів входить державна виконавча служба України? 
202  Хто очолює Службу безпеки України? 
203  Хто призначає на посаду Голову Служби безпеки України? 
204  Які нормативні акти в межах своєї компетенції видає Міністр внутрішніх справ 

України? 
205  Ким здійснюється судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 

кримінальному провадженні? 
206  У якій відповіді правильно вказано, який орган є найвищим органом в системі 

Служби безпеки України? 
207  Який орган представляє Україну в Інтерполі – міжнародній організації кримінальної 

поліції? 
208  У якій відповіді правильно названо орган досудового розслідування? 
209  Система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних 

заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних 
засобів – це 

210  Який орган функціонує при Службі безпеки України для організації і проведення 
антитерористичних операцій? 

211  У якій відповіді правильно вказано, хто здійснює нагляд за додержанням законів під 
час досудового розслідування? 

212  У якій відповіді правильно вказано, кому підпорядкована СБУ? 
213  У якій відповіді правильно названі положення, що характеризують досудове 

розслідування? 
214  У яких відповідях правильно вказані органи, що входять до системи Міністерства 

внутрішніх справ України? 
215  У яких відповідях правильно вказаний структурний підрозділ Національної поліції? 
216  Який суд, що входить у судову систему України, здійснює правосуддя в 

господарських справах? 
217  Вкажіть правильно словосполучення, яке пропущене у наступному законодавчому 

положенні принципу презумпції невинуватості „Обвинувачення …. на доказах, 
одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях” 

218  Вкажіть правильно виняток з принципу недоторканності житла, який дозволяє 
проникнення до житла громадян без згоди суду 

219  Вкажіть правильно положення, що розкриває зміст принципу здійснення правосуддя 
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виключно судами 

220  У якій відповіді правильно вказано, які справи розглядають господарські суди ? 
221  У якій відповіді правильно вказано, які справи розглядають адміністративні суди? 
222  У якій відповіді неправильно названо повноваження голови апеляційного суду? 
223  Вкажіть правильно ознаку судової влади? 
224  Який з перерахованих судів не є місцевим загальним судом? 
225  Де утворюються касаційні суди? 
226  Який вищі спеціалізовані суди передбачені законодавством України? 
227  Вкажіть правильно, які з наведених недержавних організацій виконують 

правоохоронні функції? 
228  Вкажіть правильне визначення поняття „принципів судочинства” 
229  Вкажіть принцип, який характеризує наступне положення Конституції України 

„Ніхто не може бути заарештований  або  триматися  під  вартою інакше як за 
вмотивованим рішенням суду” 

230  У якій відповіді правильно вказано, які справи розглядають адміністративні суди ? 
231  Вкажіть правильно положення, яке відповідає зміст принципу гласності судочинства 
232  У якій відповіді невірно названо повноваження голови суду? 
233  У яких відповідях правильно вказано, створення яких спеціалізованих судів 

загальної юрисдикції передбачено законом „Про судоустрій і статус суддів”? 
234  У яких відповідях правильно вказано, які вищі спеціалізовані суди діють у системі 

судів загальної юрисдикції? 
235  Вкажіть правильно слова (словосполучення) з наступного конституційного 

положення принципу презумпції невинуватості „Обвинувачення не може 
ґрунтуватись на .......” 

236  У якому з наведених варіантів правильно зазначено вид конституційних засад 
судочинства за сферою їх дії? 

237  Вкажіть правильно завдання Конституційного Суду України?  
238  У якому з наведених варіантів правильно визначено принцип судочинства, який 

визначено лише у галузевому процесуальному законодавстві? 
239  Вкажіть кількість суддів Конституційного суду України, яких призначає Президент 

України.  
240  Який з наведених принципів характеризує наступне положення Конституції України 

„Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за 
вмотивованим рішенням суду”? 

241  Вкажіть правильно, який орган є найвищим в системі судів загальної юрисдикції?  
242  У якому з наведених варіантів вказано мету, з якою встановлюється обмеження дії 

принципу забезпечення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та 
іншої кореспонденції, що дозволяє недотримуватись даної таємниці? 

243  У якому з наведених варіантів повно і правильно викладено положення принципу 
забезпечення права на захист? 

244  У якій відповіді правильно вказано положення, яке розкриває зміст принципу 
гласності судочинства? 

245  У якому з наведених варіантів правильно розкрито принцип публічності? 
246  У якій відповіді правильно розкрито зміст принципу підтримання державного 

обвинувачення у суді прокурором? 
247  У якому з наведених варіантів правильно зазначено вид конституційних засад 

судочинства за сферою їх дії? 
248  Який з наведених принципів характеризує наступне положення Конституції України 

„Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину”? 
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249  У якому з наведених варіантів правильно розкрито принцип диспозитивності? 
250  У якій відповіді правильно названо орган, що може висловити недовіру 

Генеральному прокурору України? 
251  В якому з наведених варіантів правильно вказано словосполучення, яке пропущене у 

наступному конституційному положенні принципу недоторканності житла „Не 
допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них 
огляду чи обшуку інакше як за”? 

252  Третейський розгляд спорів сторін у сфері цивільних і господарських правовідносин 
– це 

253  У якій відповіді неправильно вказана форма представництва прокуратурою інтересів 
громадянина або держави в суді? 

254  Вкажіть правильно, як називається сукупність юридичних властивостей 
кримінальної чи цивільної справи, згідно з якою ця справа підлягає розглядові у 
конкретному суді? 

255  У яких із наведених варіантів правильно визначені законодавчі підстави для 
проникнення до житла громадян без дозволу суду як виняток з принципу 
недоторканності житла? 

256  Які з наведених положень правильно розкривають зміст принципу забезпечення 
права на свободу та особисту недоторканність? 

257  Єдиним судовим органом конституційної юрисдикції в Україні є 
258  Як називається спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних Сил 

України, призначене для забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед 
військовослужбовців? 

259  Вкажіть мінімальний стаж професійної діяльності у сфері права для особи, яка 
претендує на посаду судді Конституційного Суду України. 

260  Вкажіть, які суди належать до судової системи України? 
261  Вкажіть орган є найвищим в системі судів загальної юрисдикції в Україні? 
262  У якій з формах може реалізуватися судова влада в Україні? 
263  Вкажіть, створення яких судів не допускається? 
264  Вкажіть правильно строк повноважень Генерального прокурора України 
265  Вкажіть правильно принцип судочинства, який визначено лише у галузевому 

процесуальному законодавстві 
266  До засади на яких ґрунтується діяльність прокуратури не належить 
267  Вкажіть правильно суть принципу всебічного, повного і об’єктивного дослідження 

обставин справи 
268  Яким є встановлений максимальний вік із досягненням якого, мають бути припинені 

повноваження судді Конституційного Суду України? 
269  Хто очолює Державну судову адміністрацію України 
270  Хто очолює Національну поліцію? 
271  Адміністративна відповідальність - це .... 
272  Адміністративна відповідальність настає за вчинення... 
273  Згідно зі статтею 92 Конституції України адміністративна відповідальність є — 
274  Адміністративна відповідальність є результатом … у відповідній адміністративній 

галузі. 
275  Обрати головні завдання Конституції України стосовно адміністративних 

правопорушень. 
276  Адміністративна відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення 

має основні.... 
277  Система законодавства про адміністративну відповідальність наразі базується на.... 
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278  Хто має право ухвалювати загальнообов’язкові рішення з питань боротьби зі 

стихійним лихом та епідеміями? 
279  Рішення, що їх ухвалюють органи місцевого самоврядування, набирають чинності за 

... після їх опублікування. 
280  За що можуть встановлювати адміністративну відповідальність сільські, селищні та 

міські ради? 
281  Функція державного управління, що передбачає здійснення дослідження щодо 

динаміки та перспектив управлінських рішень 
282  У якому з наведених законів йдеться про видворення за межі України? 
283  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 

284  Втілення завдань адміністративної відповідальності за адміністративні 
правопорушення залежить від застосування .... 

285  Як змінюється застосування адміністративної відповідальності? 
286  Значну увагу в застосуванні адміністративного примусу надають боротьбі з ... 
287  Дисциплінарна відповідальність - це… 
288  Головними ознаками адміністративної відповідальності є... 
289  Принцип невідворотності адміністративної відповідальності означає, що .... 
290  Принцип законності означає, що .... 
291  Адміністративне правопорушення - це .... 
292  Що є фактичними підставами для адміністративної відповідальності? 
293  Протиправний адміністративний проступок —це .... 
294  Головною умовою настання адміністративної відповідальності є 
295  Що означає суспільна шкідливість адміністративного правопорушення 

(небезпечність, антигромадська спрямованість? 
296  Адміністративне правопорушення можна та інколи назвати адміністративними .... 
297  Адміністративні правопорушення можуть .... 
298  Адміністративна караність правопорушення полягає в тому, що.... 
299  Який акт наводить офіційне визначення адміністративного правопорушення ? 
300  Під винністю адміністративного правопорушення розуміють ... 
301  Метод державного управління, що є формою позитивної оцінки діяльності 

піднаглядних суб'єктів і полягає застосуванні уповноваженими органами 
матеріальних і моральних способів впливу 

302  У КпАП адміністративні правопорушення згруповано у розділи залежно від … 
303  Заборонена адміністративним законодавством дія чи бездіяльність суб'єкта 
304  Адміністративне стягнення є … 
305  Винність (вина) в адміністративному правопорушенні може бути .... 
306  Визначення поняття адміністративного правопорушення наведено у статті... КпАП. 
307  Види адміністративних стягнень перераховані у ... статті КпАП. 
308  Який із перерахованих заходів впливу не використовують як адміністративне 

стягнення за адміністративне правопорушення ? 
309  Чи може особа не нести відповідальності за вчинення адміністративного 

правопорушення? 
310  Склад адміністративного проступку - це сукупність встановлених законом.... 
311  Що таке «об’єкт адміністративного правопорушення»? 
312  На які види поділяють суб'єктів адміністративних проступків? 
313  Хто є суб’єктом адміністративного проступку 
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314  Адміністративно-правова дія - це 
315  Основною ознакою об’єктивної сторони адміністративного проступку є.... 
316  Неповнолітні особи належать до ... суб'єктів адміністративних правопорушень. 
317  У яких формах може виявлятися вина суб'єкта адміністративного проступку ? 
318  Суб'єктивна сторона адміністративного правопорушення включає.... 
319  Яким є найсуворіше стягнення в адміністративному праві? 
320  Одним із видів адміністративного стягнення є 
321  Адміністративний штраф встановлюють у .... 
322  Діяльність на державних політичних посадах, професій на діяльність судідів, 

прокурорів, військова,альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба є 
323  Якщо суб'єкт адміністративного проступку легковажно сподівався на відвернення 

шкідливих наслідків своєї дії, це .... 
324  Максимальним строком адміністративного арешту є ... 
325  Скільки відсотків заробітної плати відраховують до державного бюджету в разі 

виправних робіт за рішеннямсуду? 
326  Адміністративне стягнення у вигляді виправних робіт не можна застосувати … 
327  За вчинення адміністративного правопорушення можуть призначити виправні 

роботи на максимальний строк... 
328  Конфіскація предмета в разі вчинення адміністративного правопорушення 

відрізняється від оплатного вилучення предмета … 
329  Якщо особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, усвідомлювала 

протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і 
бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків, її вину розглядають у 
формі... 

330  Якщо адміністративне правопорушення вчинили іноземці або особи без 
громадянства, .... 

331  Які види адміністративної відповідальності не можна застосовувати до 
військовозобов'язаних, яких призвали на збори? 

332  Військовослужбовці не несуть адміністративної відповідальності за.... 
333  Якщо митні правила порушила особа начальницького складу органів внутрішніх 

справу за яким нормативним актом вона нестиме адміністративну відповідальність? 
334  Із досягненням якого віку особа несе адміністративну відповідальність? 
335  Посадові особи несуть адміністративну відповідальність .... 
336  Військовослужбовці несуть адміністративну відповідальність за .... 
337  Неосудною за вчинення адміністративного правопорушення є 
338  Не підлягає адміністративній відповідальності особа, яка ... 
339  Адміністративна відповідальність - це 
340  Частина адміністративно-правової норми яка містить перелік обставин, умов за 

умови настання яких припис вступає в дію 
341  Підставою для адміністративної відповідальності є.... 
342  Встановлена нормами права здатність суб'єкта своїми діями (самостійно) навчати 

суб'єктивні права та обов'язки. 
343  Який нормативно-правовий акт регулює порядок застосування адміністративної 

відповідальності? 
344  Матеріальними нормами адміністративного права є норми які регулюють... 
345  Адміністративна відповідальність відрізняється від кримінальної тим, що 

адміністративні стягнення 
346  Метою застосування адміністративного стягнення є.... 
347  Адміністративна відповідальність є ... 
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348  Адміністративна відповідальність має ... характер. 
349  Підстави адміністративної відповідальності: 
350  Неповнолітня особа може нести адміністративну відповідальність за досягнення 

віку... років. 
351  Особи віком від 16 до 18 років підлягають адміністративній відповідальності на 

загальних підставах за 
352  Який захід впливу можна застосовувати лише до неповнолітніх осіб віком від 14 до 

16 років? 
353  Неповнолітнього правопорушника передають під нагляд окремим громадянам з 

метою.... 
354  Скоєння адміністративного проступку неповнолітнім є обставиною, що 
355  Догану або сувору догану застосовують до неповнолітніх правопорушників у разі.... 
356  Який з наведених заходів, що можна застосувати до неповнолітніх 

правопорушників, є найсуворішим? 
357  Яким умовам має відповідати громадянин, який збирається взяти під нагляд особу 

віком від 14 до 16 років, що вчиняє адміністративне правопорушення? 
358  Який із наведених видів адміністративних стягнень можна застосувати до особи 

віком від 16 до 18 років? 
359  Який із наведених заходів, що можна застосувати до неповнолітніх 

правопорушників, є найменш суворим? 
360  Кандидатуру на посаду Прем'єр-Міністра України до Верховної ради вносить 

Президент за пропозицією 
361  Передання неповнолітнього правопорушника під нагляд педагогічному або 

трудовому колективу означає, що орган адміністративної юрисдикції накладає на 
відповідний колектив з його (колективу) згоди обов’язок 

362  Кабінет Міністрів України відповідальний перед 
363  Неповнолітнього передають під нагляд батькам або особам, що їх замінюють, з 

метою .... 
364  Характерною особливістю адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб є 
365  В адміністративному праві вважають малолітніми і не притягують до 

адміністративної відповідальності осіб, які не досягни ... років. 
366  Вік, з якого неповнолітня особа може нести адміністративну відповідальність, 

встановлює стаття ... КпАП. 
367  Адміністративна відповідальність настає лише в разі, якщо особа досягла віку, з 

якого її можна притягнути до адміністративної відповідальності, саме ... 
368  Неповнолітня особа в адміністративному праві є... особою. 
369  Адміністративну відповідальність неповнолітніх осіб регулюють... 
370  Адміністративне стягнення - це ... 
371  Система адміністративних стягнень закріплена у -  
372  Адміністративним стягненням є... роботи. 
373  Адміністративним стягненням є … 
374  Видворити за межі України можуть .... 
375  Конфіскація предмета як вид адміністративного стягнення -це .... 
376  Попередження як адміністративне стягнення здебільшого виносять в... формі. 
377  Адміністративне стягнення, що можуть застосовувати як основне і додаткове, — це 

.... 
378  Розмір адміністративного штрафу зазвичай визначають у .... 
379  Який орган має право призначати адміністративний арешт? 
380  Вищим органом в системі органів виконавчої влади України є 
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381  Судимість погашається: 
382  Примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані судом до осіб: 
383  За своєю сутністю покарання є: 
384  Примусові заходи медичного характеру не можуть бути застосовані судом до осіб: 
385  Примусове лікування може бути застосоване: 
386  Складовими мети покарання є: 
387  Довічне позбавлення волі не може бути застосоване до: 
388  До безумовних видів звільнення від покарання та його відбування відносяться: 
389  Зняття судимості допускається за наявності таких умов: 
390  Зняття судимості допускається за наявності таких умов: 
391  До ознак добровільної відмови від вчинення кримінального правопорушення 

відносяться: 
392  Пособником у вчиненні кримінального правопорушення є особа, яка: 
393  Повторність кримінального правопорушення має місце при вчиненні: 
394  Які з перелічених обставин відносяться до обставин, що виключають злочинність 

діяння? 
395  Замах на злочин відрізняється від готування до кримінального правопорушення : 
396  Видами причетності до кримінального правопорушення є: 
397  Замах на вчинення кримінального правопорушення є закінченим, якщо: 
398  За ступенем організованості форми співучасті поділяються на: 
399  Перевищенням меж крайньої необхідності є: 
400  Перебіг давності зупиняється: 
401  Моментом закінчення кримінального правопорушення з формальним складом є: 
402  Які з перелічених ознак є обов’язковими ознаками співучасті у кримінальному 

правопорушенні? 
403  Підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною 

обстановки є: 
404  Стадіями вчинення кримінального правопорушення є: 
405  До обов’язкових ознак організованої групи відносяться: 
406  В яких випадках ризик не визнається виправданим? 
407  Готуванням до кримінального правопорушення  є: 
408  Готуванням до кримінального правопорушення не є: 
409  Вчинення кримінального правопорушення організованою групою відрізняється від 

вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою: 
410  Діючий Кримінальний кодекс України набув чинності: 
411  У чому полягає суспільна небезпечність кримінального правопорушення: 
412  Залежно від ступеня тяжкості кримінальні правопорушення не поділяються на: 
413  Назвіть об'єкт кримінального правопорушення: 
414  Назвіть обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення: 
415  Назвіть стадії вчинення умисного кримінального правопорушення: 
416  Які є форми співучасті: 
417  Необхідна оборона - це правомірний захист від посягання, що має відповідати: 
418  За умов крайньої необхідності шкода заподіюється: 
419  Видами причетності до кримінального правопорушення є: 
420  Стадіями вчинення кримінального правопорушення є: 
421  Суб’єктивна характеристика малозначного діяння означає що воно: 
422  Одним з критеріїв обмеженої осудності є: 
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423  Поняття “особливо небезпечний рецидивіст” згідно чинного кримінального 

законодавства: 
424  Сукупність  кримінальних правопорушень є з видів: 
425  Назвіть обов'язкові ознаки об'єктивної сторони складу кримінальних 

правопорушень: 
426  Злочин вважається вчиненим на території України якщо: 
427  Не підлягають кримінальній відповідальності особи: 
428  Вік з якого настає кримінальні відповідальність обчислюється з моменту: 
429  Примусовими заходами медичного характеру є: 
430  Тримання в дисциплінарному батальйоні, як вид покарання застосовується до: 
431  Які з наведених категорій кримінології входять до додаткових елементів її предмету: 
432  Що відноситься до основних завдань кримінології: 
433  До основних функцій кримінологи відносять такі, як: 
434  Регулятивна функція кримінології полягає у : 
435  За рівнем узагальнення науково-практичної інформації систему кримінології 

складають: 
436  За предметом систему кримінології складають: 
437  Що вивчає загальна частина кримінології: 
438  Що вивчає особлива частина кримінології: 
439  Серед не юридичних дисциплін, кримінологія найчастіше пов’язана з: 
440  Які методи дають змогу дослідити велику кількість злочинів, встановити 

закономірності і взаємозалежності їх розвитку ? 
441  Які основні періоди включає у себе розвиток кримінології: 
442  У чому полягає сутність соціологічного підходу до вивчення злочинності: 
443  У чому полягає сутність антропологічного підходу до вивчення злочинності: 
444  У чому полягає сутність класичної школи у кримінології: 
445  Яку громадську організацію, діяльність якої пов’язана з протидією злочинності, 

було створено в Україні в 1998 році ? 
446  Який кримінологічний інститут було створено в Україні для вивчення проблем 

злочинності у 20-30 роки ХХ сторіччя? 
447  Хто з перелічених нижче сучасних кримінологів відноситься до вітчизняних? 
448  Хто з перелічених нижче сучасних кримінологів є російськими кримінологами? 
449  Хто з перелічених нижче вчених є представниками антропологічної школи 

кримінології? 
450  Хто з перелічених нижче вчених є представниками соціологічної школи 

кримінології? 
451  Визначення: злочинність – це: 
452  Латентна злочинність – це: 
453  Які показники характеризують стан злочинності: 
454  Що являє собою коефіцієнт злочинності: 
455  Динаміка злочинності – це: 
456  Структура злочинності – це: 
457  Відносний показник, який характеризує інтенсивність злочинності на певній 

території: 
458  Темп зростання або зниження кількості зареєстрованих  кримінальних 

правопорушень є основним показником: 
459  Абсолютний показник, який характеризує кількість вчинених злочинів, скоєних на 

певній території за певний проміжок часу: 
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460  Питома вага злочинності - це показник 
461  Які є рівні латентності : 
462  Латентна злочинність поділяється на такі види: 
463  Ознакою злочинності є: 
464  До кількісних показників злочинності не відноситься: 
465  До якісних показників злочинності не відноситься: 
466  Визначення, особа злочинця – це: 
467  До якої групи ознак особи злочинця відносяться вольові якості: 
468  До якої групи ознак особи злочинця відноситься форма співучасті у кримінальному 

правопорушенні: 
469  Які критерії лягли в основу класифікації злочинців: 
470  До якого типу відносять лідерів організованих злочинних угруповань: 
471  До яких основних ознак особи злочинця відносяться: 
472  Інтелектуальні властивості особи відносяться до: 
473  Що таке причинність у кримінології: 
474  Визначення, причина злочинності – це: 
475  Визначення, умова злочинності – це: 
476  Фактори злочинності поділяються на: 
477  Елементи кримінальних традицій і звичок як основи самодетермінації злочинності: 
478  Запобігання злочинності – це 
479  Рівні запобігання злочинності: 
480  Спеціально-кримінологічна профілактика: 
481  До завдань профілактики кримінальних правопорушень відноситься: 
482  Профілактика злочинності це: 
483  Загальна профілактика злочинів - це: 
484  Індивідуальна профілактика кримінальних правопорушень це: 
485  Система профілактики злочинів це: 
486  Одним з основних завдань профілактики є: 
487  Суб’єкти профілактичної діяльності це: 
488  Котрий із зазначених напрямів запобіжної діяльності не здійснюється органами 

внутрішніх справ: 
489  Рання профілактика це: 
490  До методів профілактичної діяльності відносяться: 
491  Однією з форм профілактичної діяльності органів внутрішніх справ є: 
492  Об’єктом безпосередньої профілактики є: 
493  Чим відрізняється планування від прогнозування: 
494  На який строк розробляються поточні плани: 
495  На який строк розробляються короткострокові плани: 
496  На який строк розробляються середньострокові плани: 
497  На який строк розробляються довгострокові плани: 
498  Які основні методи використовуються при проведенні кримінологічного 

прогнозування: 
499  Що таке прогнозування злочинності: 
500  Чим відрізняється прогнозування від прогнозу: 
501  Назвіть основний метод прогнозування: 
502  У сфері кримінологічного планування як співвідносяться такі поняття як «план» та 

«програма» профілактики злочинності: 
503  Другим етапом кримінологічного планування є: 
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504  Короткостроковий кримінологічний прогноз охоплює термін тривалістю: 
505  Порівняння минулого і сучасного станів досліджуваного об’єкта і перенесення на 

майбутнє виявлених закономірностей його розвитку характеризує метод: 
506  Кримінологічне прогнозування злочинності – це: 
507  Кримінологічне планування - це? 
508  Методика це: 
509  Метод це: 
510  Кримінологічне дослідження це: 
511  Метод сходження від абстрактного до конкретного передбачає: 
512  Висунення гіпотези в кримінології дає можливість: 
513  Історичний метод забезпечує: 
514  Порівняльний метод це: 
515  Статистичні методи використовуються 
516  Конкретно-соціологічні методи це: 
517  Розвідувальний план кримінологічного дослідження: 
518  Статистичне спостереження, при якому факти реєструються постійно, в міру їх 

виникнення називається:   
519  Всі ознаки, що реєструються у процесі статистичного спостереження і становлять 

неподільний елемент сукупності, охоплюються поняттям: 
520  Спостереження, при якому дослідник перебуває поза об’єктом, що вивчається 

називається 
521  Коли знання про досліджуваний об’єкт дають змогу сформулювати пояснювальну 

гіпотезу, застосовується: 
522  Одним із видів організаційно-технічного плану дослідження є: 
523  Жертва це: 
524  Віктимізація це: 
525  Віктимність це: 
526  Виділяються різні види віктимності: 
527  Суїцид це: 
528  Віктимологічна ситуація це: 
529  Віктимологічні фактори це: 
530  Індекс віктимізації характеризує: 
531  Латентна жертва це: 
532  Суїцидологія це наука що вивчає: 
533  Процес перетворення особи або групи осіб на реальну жертву, а також результат 

такого процесу охоплюється поняттям: 
534  Питому вагу окремих видів жертв кримінального правопорушення, яким заподіяно 

шкоду, в загальній кількості потерпілих за певний період часу на певній території 
відображає: 

535  Хто із відомих кримінологів здійснив кримінально-правовий підхід до класифікації 
жертв кримінального правопорушення? 

536  Використання знань віктимології у правотворчій і правозастосовній діяльності 
розкриває її: 

537  Потенційна жертва, що є більш детермінована віктимологічними ситуаціями і 
вибором самого нападника охоплюється поняттям: 

538  Вчення, яке стверджує, що злочинній поведінці окремі індивідууми навчаються в 
тих, з ким вони пов’язані, і розкриває теорію…: 

539  Процес нав’язування державою особі, що вчинила суспільно-небезпечні діяння, 
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статусу злочинця охоплюється поняттям…: 

540  Біологічний напрям у кримінології започаткував: 
541 Вчення, яке стверджує, що реальним засобом боротьби зі злочинністю є застосування 

жорсткого покарання, лежить в основі: 
542 Хто із зарубіжних кримінологів розробив теорію наслідування: 
543 До сучасних теорій детермінації злочинності належать: 
544 Засновником соціологічного напряму в зарубіжній кримінології є: 
545 Вперше теорія можливостей була сформульована: 
546 Одним із фундаторів інтеракціоністської теорії був: 
547 Вислів: «Кожне суспільство має тих злочинців, яких воно заслуговує…» належить: 
548 Вчення, яке стверджує, що злочинній поведінці окремі індивіди навчаються в тих, з 

ким вони зв’язані, розкриває теорію: 
549 Процес нав’язування державою особі, що скоїла суспільно небезпечні діяння, статусу 

злочинця охоплюється поняттям: 
550 Вчення, яке стверджує, що реальним засобом боротьби зі злочинністю є застосування 

жорстокого покарання, лежить в основі: 
551  За своєю природою наука криміналістика є 
552  Джерелами науки криміналістика є 
553  Система криміналістики складається із взаємозалежних один з одним 

розділів(частин) 
554  До власне криміналістичних методів відносяться:  
555  Завдання криміналістичної ідентифікації 
556  Ідентифікуючі об'єкти – це 
557  Чи вірне твердження, що при взаємодії об'єкта з іншими об'єктами його властивості 

виражаються в ознаках 
558  Ідентифікаційні ознаки можуть бути класифіковані 
559  Криміналістична ідентифікація відбувається у формі:  
560  За характеристикою властивостей (ознак) ідентифікованих об'єктів виділяють види 

криміналістичної ідентифікації: 
561  Властивість об'єкта, яку необхідно розпізнати, називається: 
562  Термін «криміналістична техніка» вживається в наступному значенні: 
563  Суб'єктами застосування техніко-криміналістичних засобів є  
564  За цільовим призначенням техніко-криміналістичні засоби поділяються на групи 
565  Техніко-криміналістичні засоби і методи в процесуальній формі застосовуються: 
566  Криміналістична фотографія дозволяє швидко і точно зафіксувати 
567  Для виявлення і фіксації невидимих чи слабовидимих об'єктів і їхніх ознак у ході 

попередніх досліджень застосовують фотографію 
568  Для виявлення невидимих і слабовидимих ознак досліджуваних об'єктів та 

ілюстрації в наочній формі висновків, зроблених експертом, застосовують 
фотографію 

569  При фотографуванні живих осіб і трупів з метою їхнього наступного ототожнення, 
криміналістичної реєстрації і розшуку використовують зйомку: 

570  Лінійною круговою панорамною зйомкою може здійснюватися вид зйомки: 
571  При проведенні відеозапису можливий такий прийом як «наїзд», що означає: 
572  До слідів-предметів, що досліджуються трасологією, відносяться:  
573  Слід пальця на склі - це слід 
574  Сліди, для вивчення яких потрібно більш ніж семиразове їхнє збільшення, 

називаються 
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575  У якій послідовності варто розташувати етапи роботи зі слідами: 1 - виявлення; 2 – 

фіксація; 3 - огляд; 4 – вилучення 
576  Дактилоскопія досліджує будову шкірних візерунків людини і являє собою: 
577  Існують три типи папілярних візерунків нігтьових фаланг пальців рук:  
578  Деталь папілярного візерунку, яка утворена зближенням трьох папілярних ліній, 

називається 
579  Під слідами ніг людини розуміють відображення зовнішньої будови 
580  Не є елементом доріжки слідів, виявлених на вологому ґрунті 
581  В одиничному сліді взуття не виміряється 
582  За слідами ковзання можна визначити 
583  Форма слідів злому залежить від: 
584  При зломі підлоги ломом на лінолеумі утворяться сліди. 
585  На термін збереження запахових слідів впливає 
586  Вивчення слідів зубів сприяє 
587  Вилучення мікрооб'єктів роблять за допомогою  
588  Видом мікрооб'єктів не є 
589  Якщо при слідчому огляді слідчий не знайшов мікрооб'єктів на одязі потерпілого 

(підозрюваного), то він повинен 
590  Криміналістичне зброєзнавство являє собою:  
591  Систему криміналістичного зброєзнавства складають?  
592  Вогнепальна зброя являє собою пристрої і предмети, конструктивно призначені для 

ураження?  
593  Здатність до здійснення більше одного пострілу – це ознака вогнепальної зброї? 
594  Елементом патрона до ручної нарізної вогнепальної зброї не є 
595  За формою гільза в патроні не може бути  
596  До слідів пострілу не відносяться 
597  Ознакою вхідного отвору при далекому пострілі є наявність 
598  За наявності одного вхідного отвору в пробоїні точність візування залежить від:  
599  За способом дії холодна зброя поділяється на наступні види 
600  Завданням експертного дослідження холодної зброї не є 
601  Слідами вибуху є: 
602  Криміналістичне документознавство – це:  
603  Почеркознавчі дослідження вирішують завдання із встановлення 
604  Властивістю почерку не є? 
605  Почерк – це?  
606  До ознак письмової мови не відносяться? 
607  Об'єктами техніко-криміналістичного дослідження документів не є:  
608  При травленні тексту барвник штриха?  
609  До матеріальної підробки документу не відноситься?  
610  При одержанні вільних зразків почерку необхідно дотримувати вимоги? 
611  Предметом габітоскопії не є?  
612  Одним з анатомічних елементів зовнішнього вигляду людини є: 
613  Татуювання на правій стороні грудей оголеного до пояса чоловіка відносяться до 

прикмет:  
614  Словесний портрет являє собою?  
615  Криміналістиці відомі види суб'єктивних портретів? 
616  Ототожнення людини за зовнішніми ознаками не може бути здійснене по?  
617  Об'єктами криміналістичного обліку є? 
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618  Криміналістична реєстрація складається з підсистем, що називаються 

криміналістичними 
619  Криміналістичні обліки в органах внутрішніх справ здійснює служба 
620  Криміналістичні обліки не ведуться у формі 
621  Цілі криміналістичної реєстрації 
622  Криміналістична тактика являє собою 
623  Частковим завданням криміналістичної тактики не є  
624  Тактичний прийом – це?  
625  Чи може тактичний прийом бути виражений у нормі права  
626  Сполучення слідчих дій (однойменних, різнойменних чи тактичних прийомів у 

межах однієї слідчої ситуації, проведеного з метою вирішення конкретної проміжної 
задачі розслідування (наприклад затримання злочинця, називається 

627  На якій стадії слідчої дії вирішується питання про необхідність її повторного 
проведення 

628  Слідча ситуація впливає на 
629  Слідчі ситуації, у яких повторюється значна кількість елементів, що раніше 

зустрічалися, і характерних для розслідування окремих видів чи однотипних груп 
кримінальних правопорушень, називаються 

630  Криміналістична версія є різновидом 
631  Криміналістичні версії висуваються за кримінальним правопорушенням 
632  Криміналістичні версії, найбільш характерні для даної ситуації з погляду 

узагальненої слідчої, судової, експертної практики, називаються 
633  Криміналістичні версії висуваються від  
634  Яку кількість версій необхідно висувати під час розслідування злочину 
635  Перевірити криміналістичну версію - це значить знайти докази, що 
636  Ціль планування полягає в тім, щоб забезпечити 
637  Видом планування не є 
638  Не є формою письмових планів розслідування за 
639  Перелік слідчих дій при плануванні розслідування конкретного злочину 

обумовлюється 
640  Завданнями взаємодії є 
641 Тривалість взаємодії визначається 
642  Форми взаємодії не можуть бути 
643  Організаційною формою взаємодії не є 
644  Взаємодія може бути 
645  Ініціатором конфлікту під час взаємодії може бути 
646  Залучення громадськості до розслідування і запобігання кримінального 

правопорушення може привести до 
647  Ініціатива в ухваленні рішення про участь у розслідуванні і запобіганні злочинів 

може виходити від 
648  Цілі слідчого огляду 
649  Якщо оглядається не весь об'єкт чи місце події, а яка-небудь частина, раніше не 

оглянута, то такий слідчий огляд називається 
650  Якщо первинний огляд проведений неякісно через недосвідченість слідчого, то 

проводиться ще огляд 
651  Місце події і місце кримінального правопорушення 
652  Стадією підготовчого етапу огляду місця події не є 
653  Виявлені під час огляду місця події предмети підлягають вилученню, упакуванню й 
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опечатуванню, якщо 

654  Ексгумація являє собою витяг трупа 
655  Освідування свідка може бути проведене 
656  За процесуальним становищем допитуваного розрізняють допит 
657  При огляді допускається обстеження тіла освідуваного 
658  Допит у місці перебування допитуваного проводиться тоді, коли необхідно 
659  Сутність обшуку полягає у 
660  Обшукуваним та іншим особам, які знаходяться на місці проведення обшуку, 

дозволяється 
661  Починати обшук в приміщенні чи іншому місці рекомендується з ділянки 
662  Якщо під час обшуку були зроблені спроби знищити чи сховати підлягаючі 

вилученню предмети, документи чи цінності, то про це і вжиті заходи повинно бути 
зазначено в 

663  Не є тактичним прийомом для встановлення психологічного контакту 
664  Форми пред’явлення для впізнання 
665  Підготовка до пред’явлення для впізнання не включає 
666  Яким чином при пред’явленні для впізнання запросити впізнаючого (щоб 

виключити сумніви в тому, що впізнаючому могло бути повідомлене місце 
впізнаваємого серед статистів) 

667  Сутність слідчого експерименту складається в 
668  Не є видом слідчого експерименту 
669  Умовами проведення слідчого експерименту є 
670  Чи необхідно змінювати умови дослідних дій при проведенні слідчого експерименту 
671  Кількаразове проведення дослідних дій сприяє одержанню результатів 
672  Стадією проведення слідчого експерименту не є 
673  Якщо результат слідчого експерименту був негативний, то робиться категоричний 

висновок про те, що в дійсності явище, що перевіряється, (дія) 
674  Перевірка показань на місці починається з пропозиції особі, чиї показання 

перевіряються 
675  Процесуальною формою використання спеціальних знань у кримінальному процесі 

не є 
676  Судові експертизи, в залежності від обсягу дослідження, класифікуються на групи 
677  Факт одержання зразків для порівняльного дослідження, якщо воно є частиною 

судової експертизи, відбивається 
678  Спеціальними знаннями не є 
679  Вимогою до зразків для експертного дослідження не є 
680  Вкажіть, що з указаного не є першочерговим зі слідчих дій при виявленні трупа з 

ознаками насильницької смерті 
681  В лісі було знайдено труп невідомої жінки. При огляді виявлено ознаки задушення. 

Ознак зґвалтування не виявлено. Вбита одягнута в червону сукню, шкіряну куртку, 
чорні туфлі, у вухах - золоті сережки. Яке завдання в даній ситуації висувається на 
перший план 

682  У річці місцевими жителями знайдено мішок із частинами людського тіла. У зв'язку 
з тим, що голова трупа була спотворена, встановити особу вбитого було важко. 
Вкажіть найімовірнішу типову для даної ситуації версію щодо особи злочинця 

683  Оглядаючи місце події у справі про вбивство, було виявлено об'єкти, що можуть 
мати значення для встановлення істини. Вкажіть об'єкти, які можуть бути направлені 
на судово-медичну експертизу 

684  Перевіривши заяву гр. Костіна про зникнення його 10-літньої доньки, 
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місцеперебування якої не було встановлено, порушено кримінальну справу. Костіна 
допитано про обставини зникнення дочки. Яку слідчу дію необхідно в першу чергу 
провести слідчому 

685  Вкажіть, який вид судових експертиз призначається частіше при розслідуванні 
зґвалтувань 

686  У кримінальній справі про зґвалтування потерпіла показала, що була зґвалтована 
невідомим їй чоловіком біля залізничного насипу, коли ввечері поверталася додому 
зі станції. При цьому вона чинила ґвалтівникові тривалий опір. Яку слідчу дію 
необхідно провести відразу після допиту потерпілої й огляду місця події 

687  У кримінальній справі про спробу зґвалтування потерпіла показала, що на неї напав 
невідомий молодий чоловік, якому вона чинили активний опір. Оскільки було темно 
прикмет його зовнішності вона не дуже запам'ятала, але помітила, що одягнутий він 
був у довго-ворсистий светр, який вона, напевно пошкодила, а також подряпала 
ґвалтівникові ліву руку. Яку слідчу дію в першу чергу необхідно провести для 
встановлення причетності до злочину підозрюваного 

688  В який час здійснюється найбільша кількість квартирних крадіжок 
689  Укажіть захід, як один із найбільш ефективних у справах про квартирні крадіжки 
690  Оглядаючи квартиру, з якої здійснена крадіжка, на дверях виявлено, зафіксовано і 

вилучено об'ємні сліди знаряддя злому. Як потрібно вдіяти зі слідами після огляду 
місця події 

691  Оглядаючи квартиру, з якої здійснена крадіжка, було виявлено, зафіксовано і 
вилучено три сліди пальців рук. Як треба поводитись із виявленими слідами 

692  Укажіть, який вид слідів - джерело доказів – найбільш характерний для хуліганства 
693  Вкажіть, що не входить до способу здійснення хуліганських дій 
694  Слідчому надійшли матеріали про те, що в кафе «лісове» невідомий громадянин 

ударив офіціанта, перекинув сервірований стіл, розбив настінне дзеркало і зник. За 
ознаками злочину, передбаченого ст. 296 КК України, порушено кримінальну справу. 
Яку слідчу дію необхідно провести першою в даній ситуації 

695  В ході розслідування ДТП, що спричинила смерть потерпілого, були допитані водій 
і свідки. Проведено відтворення обстановки й обставин події. Проте до кінця не 
вдалося з'ясувати механізм заподіяння автотранспортної травми. Вкажіть, яку слідчу 
дію необхідно провести для встановлення механізму автотранспортної травми 

696  Визначте способи вчинення злочинів у сфері  використання еом (комп’ютерів, 
систем та комп’ютерних мереж 

697  Більшість „комп’ютерних” злочинів посягають на 
698  Найчастіше до вчинення злочинів у кредитно-банківській системі причетні 
699  Укажіть найбільш характерний для хабарництва вид слідів – джерело доказів 
700  Вкажіть, що з названого не відноситься до елементів криміналістичної 

характеристики хабарництва: 
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