ПИТАННЯ З КУРСУ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»
1. Як називається звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо
діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів,
посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та
умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя,
соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства?
2. Як називається звернення громадян із проханням про сприяння реалізації
закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення
про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих
рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності?
3. Як називається звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних
інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових
осіб?
4. Як називається письмове звернення з проханням про визнання за особою
відповідного статусу, прав чи свобод?
5. Скільки років має досягти особа на момент вчинення адміністративного
правопорушення, щоб підлягати адміністративної відповідальності?
6. Що може зробити орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу при
малозначності вчиненого адміністративного правопорушення?
7. На який строк застосовується позбавлення наданого громадянинові права
полювання за грубе або систематичне порушення порядку користування цим правом
застосовується?
8. На який строк застосовується позбавлення наданого громадянинові права
керування транспортними засобами за грубе або повторне порушення порядку користування
цим правом?
9. На який строк призначаються громадські роботи (як вид адміністративного
стягнення) призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом
(суддею)?
10. На який строк застосовується виправні роботи (як вид адміністративного
стягнення)?
11. На який строк застосовується адміністративний арешт?
12. Протягом якого строку з дня вчинення правопорушення може бути накладено
адміністративне стягнення ?
13. Протягом якого строку з дня вчинення правопорушення може бути накладено
адміністративне стягнення, якщо справи про адміністративні правопорушення підвідомчі
суду (судді)?
14. Протягом якого строку може бути накладене адміністративне стягнення за
вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, а також правопорушень, передбачених
статтями 16414, 21215, 21221 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
15. Протягом якого строку може бути накладено адміністративне стягнення у разі
закриття кримінального провадження, але за наявності в діях порушника ознак
адміністративного правопорушення?
16. Якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом ________з дня
закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення, то
ця особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню.
17. Більше якого строку не може тривати перебування доставленої особи у
штабі громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону
чи громадському пункті з охорони громадського порядку, приміщенні виконавчого органу
сільської, селищної ради ?
18. Яким є строк оскарження постанови по справі про адміністративне
правопорушення?

19. Яким є строк розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне
правопорушення?
20. На які публічно-правові справи не поширюється юрисдикція адміністративних
судів?
21. Які є принципи здійснення правосуддя в адміністративних судах?
22. В якій сфері завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та
інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб ?
23. Адміністративне судочинство – це діяльність адміністративних судів щодо
розгляду і вирішення яких справ?
24. Що таке публічна служба?
25. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності
суб'єкта владних повноважень
на кого покладається
обов'язок щодо доказування
правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності?
26. У яких випадках громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, їх
об'єднання, юридичні особи, які не є суб'єктами владних повноважень, можуть бути
відповідачами в адміністративних справах?
27. На які публічно-правові справи не поширюється юрисдикція адміністративних
судів?
28. Яке слово (словосполучення) пропущено в наступному нормативному положенні:
« __________________ визнається протиправна, винна (навмисна чи необережна) дія або
бездіяльність, що посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на
встановлений порядок управління , за яку законом передбачено адміністративну
відповідальність»?
29. Яке слово (словосполучення) пропущене в наступному нормативному положенні:
«Адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його
вчинила, _________ протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її
шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків»?
30. Яке слово (словосполучення) пропущено в наступному нормативному положенні:
«Адміністративне правопорушення визнається вчиненим ______________, коли особа, яка
його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи
бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала
можливості настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити»?
31. Чи підлягає адміністративній відповідальності особа, що діяла в стані крайньої
необхідності, необхідної оборони або яка була в стані неосудності?
32. Чи підлягає адміністративній відповідальності особа, яка під час вчинення
протиправної дії або бездіяльності була в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати
свої дії або керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу
душевної діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану?
33. Яке слово (словосполучення) пропущене в наступному нормативному положенні:
“Адміністративне стягнення – це _______________, яка застосовується з метою виховання
особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України,
поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим
правопорушником, так і іншими особами”?
34. Які є адміністративні стягнення відповідно до Кодексу про адміністративні
правопорушення України?
35. Які заходи впливу застосовуються до неповнолітнього відповідно до Кодексу
про адміністративні правопорушення України?
36. Які адміністративні стягнення НЕ можуть застосовуватись за вчинення
адміністративного правопорушення до неповнолітнього віком від 16 до 18 років?
37. Яке слово (словосполучення) пропущено в наступному нормативному положенні:
« ___________________, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом
адміністративного правопорушення, полягає в його примусовому вилученні за рішенням
суду і наступній реалізації з передачею вирученої суми колишньому власникові з
відрахуванням витрат по реалізації вилученого предмета»?

38. Чи може застосовуватися до осіб, для яких полювання є основним джерелом
існування позбавлення права полювання?
39. Чи можна застосувати до неповнолітнього правопорушника за вчинення
адміністративного правопорушення адміністративний арешт?
40. Ким призначається адміністративний арешт?
41. На який строк встановлюється і застосовується арешт з утриманням на гауптвахті
у виключних випадках за окремі види військових адміністративних правопорушень?
42. Які обставини пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення?
43. Хто призначає виправні роботи за адміністративне правопорушення?
44. На якій підставі особа, що вчинила адміністративне правопорушення,
підлягає відповідальності?
45. Яке слово (словосполучення) пропущено у нормативному положенні: «Особа, що
вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону,
_______________, і за місцем вчинення правопорушення»?
46. Яка обставина виключає адміністративну відповідальність?
47. Яку форму вини при вчиненні адміністративного правопорушення передбачає
діюче адміністративне законодавство?
48. На який строк судом призначається позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю, коли його спеціально передбачено в санкції статті (санкції
частини статті) Особливої частини Кодексу України про адміністративні правопорушення?
49. Який документ складається уповноваженими на те посадовими особами або
представником громадської організації чи органу громадської самодіяльності про
вчинення адміністративного правопорушення ?
50. Які обставини обтяжують адміністративну відповідальність?
51. Яке слово (словосполучення) пропущено в наступному нормативному положенні:
До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративні
правопорушення, застосовуються _______ ______, передбачені статтею 24-1 Кодексу
України про адміністративні правопорушення»?
52. Яке слово (словосполучення) пропущено в наступному нормативному положенні:
«Закони, які _______ відповідальність за адміністративне правопорушення, мають зворотну
силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих законів»?
53. Яке слово (словосполучення) пропущено в наступному нормативному положенні:
«_________________встановлюється і застосовується лише у виключних випадках за окремі
види військових адміністративних правопорушень на строк до десяти діб»?
54. Протягом якого строку може тривати адміністративне затримання особи, яка
вчинила адміністративне правопорушення?
ПИТАННЯ З КУРСУ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО»
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1. Який наслідок вчинення правочину, спрямованого на обмеження
правоздатності фізичної особи?
2. Як називається відповідальність, за якою кожний із зобов'язаних суб'єктів
відповідає пропорційно до розміру своєї частки в загальному боргу ?
3. Коли за загальним правилом вступає в силу закон, що регулюють цивільні
равовідносини ?
4.
Який нормативно-правовий акт має вищу юридичну силу в цивільному
законодавстві ?
5. Що означає аналогія закону ?
6. У якому нормативно-правовому акті закріплені загальні положення щодо
відносин, які становлять предмет цивільного права?
7. Що, за загальним правилом, є подільною річчю?

8. Як називаються речі, які характеризуються мірою, вагою, кількістю?
9. Який об'єкт цивільних прав є результатом робіт?
10. Як називаються речі, пов'язані із землею?
11. Яка річь є вилученою з обороту?
12. Що є річчю?
13. Які відносини не регулюються цивільним правом ?
14. Як називається те, з приводу чого виникають цивільні правовідносини?
15. Що є предметом цивільного права як галузі права?
16. Що таке цивільне право?
17. На які групи поділяються особисті немайнові відносини, які регулюються
цивільним правом?
18. Що є наслідком недодержання обов'язкової нотаріальної форми правочину за
загальним правилом ?
19. Елементами чого є суб'єкт, об'єкт, зміст?
20. Що таке суб'єктивне цивільне право?
21. Що належить до об'єктів цивільних правовідносин?
22. Як називається позов про усунення перешкод, що заважають нормальному
здійсненню права власності?
23. Як називається здатність особи бути суб'єктом цивільних правовідносин?
24. Як називається здатність особи своїми діями набувати для себе цивільні
права і створювати обов'язки ?
25. На які групи поділяються договори залежно від моменту, з якого договір
вважається укладеним?
26. Яківиди умов розрізняють у змісті договорів?
27. Які є види договорів залежно від розподілу прав та обов’язків між сторонами?
28. З якого моменту вважається укладеним консенсуальний договір?
29. Як називається звернення до невизначеного кола осіб (з точною вказівкою
пропонованих товарів, їх вартості, адреси особи) про готовність укласти договір на
оголошених умовах з будь-яким бажаючим?
30. Який загальний строк позовної давності ?
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
31. У якій формі укладається договір купівлі-продажу земельної ділянки,
єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого
майна, крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі?
32. Коли покупець, якщо договором купівлі-продажу або актами цивільного
законодавства не встановлений інший строк оплати товару, зобов'язаний оплатити товар?
33. Протягом якого строку споживач має право обміняти непродовольчий товар
належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний?
34. На який строк відповідно до норм Господарського кодексу України
вважається укладеним договір, якщо в договорі поставки строк його дії не визначений?
35. У якому випадку дарувальник має право відмовитися від передачі дарунку в
майбутньому?
36. З якого моменту є укладеним договір про пожертву?
37. Коли, якщо інше не встановлено договором ренти, виплачується рента?
38. Який наслідок не зазначення у договорі строку найму ?
39. Протягом якого строку при тимчасовій відсутності наймача або членів його сім'ї
(за договором найму житла державного або комунального житлового фонду) за ними
зберігається жиле приміщення ?
40. Як впиває на договір позички відчуження позичкодавцем речі, яка передана у
користування?
41. Хто несе ризик випадкового знищення або пошкодження матеріалу,
використовуваного для виконання підрядних робіт?

42. Як називається перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти, яке
здійснюється кількома видами транспорту за єдиним транспортним документом?
43. З якого моменту перевізник відповідає за збереження вантажу, багажу?
44. Кому належать плоди і доходи, отримані зберігачем від речі в процесі зберігання
45. У якому разі договір страхування визнається недійсним ?
46. Від імені кого за договором доручення повірений здійснює певні юридичні дії?
47. Від імені кого за договором комісії комісіонер вчиняє правочини?
48.Яке право має комісіонер для забезпечення своїх вимог за договором комісії?
48. Яка доля майна, набутого управителем у результаті управління майном?
49. Якщо договором не встановлений строк повернення позики, протягом якого
строку позика має бути повернена?
50. Якою може бути процентна ставка за кредитом відповідно до умов кредитного
договору?
51. Якщо договором банківського вкладу не встановлений розмір процентів, у якому
розмірі банк зобов'язаний виплачувати проценти ?
52. Коли за договором факторингу майбутня вимога вважається переданою фактору?
53. Чиєю власністю є внесене учасниками майно за договором простого товариства?
54. За якої умови засновник конкурсу має право відмовитися від його проведення?
55. Ким відшкодовується шкода, заподіяна здоров'ю особи, яка без відповідних
повноважень рятувала від реальної загрози майно іншої особи, яке має істотну цінність?
56. Ким відшкодовується шкода, заподіяна майну особи, яка без відповідних
повноважень рятувала від реальної загрози майно іншої особи, яке має істотну цінність?
57. Вставте пропущені слова: «Батьки зобов'язані відшкодувати шкоду, завдану
дитиною, щодо якої вони були позбавлені батьківських прав, протягом
__________________________, якщо вони не доведуть, що ця шкода не є наслідком
невиконання ними своїх батьківських обов'язків».
58. У разі каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи, яка в момент
завдання шкоди не працювала, виходячи з чого обчислюється його середньомісячний
заробіток (дохід)?
59. Що можна вимагати у разі неможливості повернути в натурі потерпілому
безпідставно набуте майно?
ПИТАННЯ З КУРСУ «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО»
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1. Що належить до завдань Кримінального кодексу України?
2. Що складає законодавство України про кримінальну відповідальність?
3. Які бувають види диспозиції в кримінальному праві?
4. Які види санкцій існують у кримінальному праві?
5. В якому разі закон про кримінальну відповідальність має зворотну дію?
6. В якому виданні публікація закону є офіційною?
7. Які є види злочинів залежно від ступеня тяжкості?
8. Яке діяння визнається малозначним?
9. Що таке склад злочину ?
10.Які розрізняють склади злочинів за особливостями конструкції?
11. Сукупність яких ознак включає об'єктивна сторона складу злочину?
12.
Вимога вчинити певні дії, або, навпаки, не вчинювати тих чи інших дій, які в
даній ситуації повинні бути вчинені під загрозою застосування фізичного насильства,
спричинення матеріальної або моральної шкоди – це?
13. Яка особа визнається неосудною особа?
14. Яка особа є спеціальним суб'єктом злочину?
15. Як розуміється вина в кримінальному праві ?
16. Для якої форми вини характерним є готування до злочину?

17. Що належить до стадій вчинення злочину?
18. Що таке співучасть ?
19.Іванов, заздалегідь не обіцяючи Петрову, збув викрадені ним речі. Дії Іванова
містять в собі?
20. Що є видами множинності злочинів?
21. Яка з обставин відноситься до обставин, що виключають злочинність діяння?
22. Яка з підстав відноситься до підстав звільнення від кримінальної відповідальності?
23. Яке покарання є додатковим?
24. Яка з обставин входить до переліку обставин, що обтяжують покарання?
25. У якому випадку має місце призначення покарання за сукупністю вироків?
26. З якого моменту починають обчислюватися строки погашення судимості ?
27. У якому випадку зняття судимості є неможливим?
28. До яких осіб неможливим є застосування примусових заходів медичного
характеру?
29. До яких осіб застосовується примусове лікування до осіб?
30. При засудженні неповнолітнього до якого покарання може бути застосоване
звільнення від відбування покарання з випробуванням?
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
31.
Хто не може бути потерпілим від такого злочину, як посягання на життя
державного чи громадського діяча (ст.112 КК України)?
32.
Що є основним безпосереднім об’єктом диверсії (ст. 113 КК України), тобто
вчинених з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на
масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров’ю,
на зруйнування або пошкодження об’єктів, які мають важливе народногосподарське чи
оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою дій, спрямованих на радіоактивне
забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій?
33. Які є кваліфікуючі ознаки умисного вбивства (ч. 2 ст. 115 КК України)?
34.
Яка ознака визначає тілесне ушкодження як середньої тяжкості?
35. Які існують привілейовані склади умисного вбивства?
36.
Що є основним безпосереднім об’єктом незаконного позбавлення волі або
викрадення людини (ст.146 КК України)?
37.
Хто може бути потерпілим при зґвалтуванні?
38.
14-річний П. разом з 13-річним Р. вчинили зґвалтування. Кваліфікуйте дії цих
Осіб.
39. Які дії не охоплюються об’єктивною стороною зґвалтування (ст.152 КК України)?
40. Які дії не охоплюються об’єктивною стороною насильницького задоволення
статевої пристрасті неприродним способом (ст.153 КК України)?
41. У ст. 185 КК України «Крадіжка» викрадення не визнається таємним, якщо воно
здійснюється?
42.
Яке з видів насильства не завжди розцінюється як небезпечне для життя та
здоров’я (статті 186, 187, 189 КК України)?
43. Під час вчинення грабежу потерпілому С. була заподіяна матеріальна шкода у
великому розмірі. Який розмір великої шкоди визначений в КК України?
44.
У чому полягає різниця між крадіжкою (ч.1 ст.185 КК України) та грабежем
(ч.1 ст.186 КК України)?
45.
Громадянин Німеччини придбав приватну фірму в м. Києві для здійснення під
її прикриттям вивезення історичних цінностей. Дайте кримінально-правову оцінку діям
особи.
46.
Яке необережне знищення або пошкодження майна тягне кримінальну
відповідальність за ст. 196 КК України?
47.
Яка мінімальна кількість учасників злочинної організації?

48.
Яка обов’язкова ознака суб’єктивної сторони складу злочину, крім вини,
передбачена диспозицією ч. 1 ст. 255 КК України «Створення злочинної організації»?
49.
Коли буде вважатись закінченим злочин, передбачений ст. 261 КК України
«Напад на об’єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення»?
50.
Е., раніше судимий за ч. 1 ст. 185 КК України «Крадіжка» (судимість не знята і
не погашена), вчинив таємне викрадення вогнепальної зброї з військового складу. Як
потрібно кваліфікувати його дії?
51.
Коли порушення вимог законодавства про охорону праці (ч. 1 ст. 271 КК
України) вважається закінченим злочином?
52.
Чим відрізняються поняття угон та захоплення в диспозиції ст. 278 КК
України?
53. Які дії тягнуть кримінальну відповідальність за ч. 2 ст. 263 КК України
«Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами»?
54. Яку суму має перевищувати вартість викраденого майна для притягнення до
кримінальної відповідальності за ст. 185 КК України «Крадіжка» ?
55.
У відповідності із якою кваліфікуючою ознакою у випадку вчинення
хуліганства трьома особами їх дії необхідно кваліфікувати за ч.2 ст. 296 КК України?
56. Під час похорон побачив у померлого 2 золотих персні. Вночі він розкопав
могилу, зняв з небіжчика персні та акуратно привів місце поховання в порядок. Його дій
ніхто не помітив. Як кваліфікувати дії Ш.?
57. Ю. та П. стало відомо, що кургани - це стародавні поховання і там знаходяться
великі скарби. З метою збагачення вони потайки почали проводити розкопки кургану, який
занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Внаслідок розкопок вони
зруйнували майже третину кургану, але знайшли тільки кілька уламків глиняного посуду. Як
кваліфікувати дії Ю. та П.?
58.
Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку тягне за
собою кримінальну відповідальність у тому випадку, коли сіялось чи вирощувалось скільки
одиниць рослин?
59. Що характеризує винятковий цинізм як ознака хуліганства (ст. 296 КК України)?
60.
Перебуваючи у відпустці, П., якому були довірені відомості, що становлять
державну таємницю, бажаючи справити враження на інших відпочиваючих санаторію,
розповів про ці відомості. Ніяких негативних наслідків не настало. Дайте кримінальноправову характеристику діянням П.

