
Завдання № 1 (складність 1) 

Як називається орган, що входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує 

реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції)?  

► Державна міграційна служба  

► Контрольно-ревізійна служба  

► орган РАЦСу  

► Міністерство юстиції України 

► Верховний Суд України  

 

Завдання № 2 (складність 1) 

До яких органів входить Військова служба правопорядку у Збройних Силах України?  

► Міністерства юстиції України  

► Державної прикордонної служби  

► Державної судової адміністрації України  

► Антимонопольного комітету  

► Збройних Сил України 

 

Завдання № 3 (складність 1) 

Яке завдання державної міграційної служби?  

►  є реалізація державної політики у сферах громадянства, реєстрації фізичних осіб,  

►  надання правової допомоги громадянам  

►  посвідчення договорів  

►  дача консультацій і роз’яснень з юридичних питань 

►  реєстрація актів цивільного стану  

 

Завдання № 4 (складність 1) 

Яке одне з основних завдань Державної фіскальної служби України ?  

► реалізація державної податкової політики  

►  дача консультацій з юридичних питань 

►  забезпечення громадського порядку  

►  розгляд кримінальних справ по суті  

►  посвідчення договорів  

 

Завдання № 5 (складність 1) 

Який орган забезпечує реалізацію державної митної політики?  

►  Центральне управління СБУ 

►  прикордонні застави  

►  органи внутрішніх справ  

►  Державна фіскальна служба України  

►  державна пенітенціарна служба  

 

Завдання № 6 (складність 1) 

Як називається державний орган, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту 

конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель?  

► Державна виконавча служба  

► Державна митна служба України  

► Антимонопольний комітет 

► Рахункова палата  



► нотаріат  

 

Завдання № 7 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказана мета діяльності Антимонопольного комітету України?  

► примусове виконання судових рішень  

► посвідчення заповітів 

► реєстрація актів цивільного стану  

► надання правової допомоги громадянам  

► забезпечення державного захисту конкуренції у сфері державних закупівель  

 

Завдання № 8 (складність 1) 

Який орган реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю.?  

► прокуратура України  

► Конституційний Суд України  

► Верховний Суд України  

► нотаріат 

►  Державна фінансова інспекція України  

 

Завдання № 9 (складність 1) 

Що є головним завданням органів державного фінансового контролю України?  

► державний фінансовий контроль за використанням і збереженням державних ресурсів  

► надання правової допомоги підприємцям  

► виконання судових рішень у кримінальних справах 

► контроль за додержанням податкового законодавства  

► нагляд за додержанням законів органами дізнання  

 

Завдання № 10 (складність 1) 

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

виконання кримінальних покарань?  

► Міністерство внутрішніх справ України 

► Державна пенітенціарна служба України  

► міністерство юстиції України  

► прокуратура України  

► адвокатура  

 

Завдання № 11 (складність 1) 

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

податкового та митного законодавства?  

►  Державна фіскальна служба України  

► Державна виконавча служба 

► Рахункова палата  

► Контрольно-ревізійна служба  

► Антимонопольний комітет  

 

Завдання № 12 (складність 1) 

До системи якого державного органу входять митниці?  

► Державна податкова інспекція України  

► Антимонопольний комітет 



►  Державної фіскальної служби України  

► Рахункова палата  

►  державна прикордонна служба України  

 

Завдання № 13 (складність 1) 

Як називаються спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями у 

складі органів Державної фіскальної служби України?  

► органи Антимонопольного комітету  

► податкова міліція 

► контрольно-ревізійна служба  

► податкові інспекції  

► податкова поліція  

 

Завдання № 14 (складність 1) 

У складі яких органів діє податкова міліція?  

► державна виконавча служба 

► Антимонопольний комітет  

► контрольно-ревізійна служба  

►  Державної фіскальної служби України  

► державна податкова інспекція  

 

Завдання № 15 (складність 1) 

Як називається орган, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності 

державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) 

економічній зоні?  

► Рада національної безпеки і оборони України  

► Національна гвардія України  

► Служба Безпеки України  

► Державна прикордонна служба України  

► Збройні Сили України 

 

Завдання № 16 (складність 1) 

Як називається спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних Сил України, 

призначене для забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед 

військовослужбовців?  

► штаб оперативного командування Збройних Сил України  

► Військова служба правопорядку у Збройних Силах України 

► військова прокуратура  

► міністерство оборони України  

►  Національне антикорупційне бюро  

 

Завдання № 17 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано завдання Конституційного Суду України?  

► офіційне тлумачення Конституції і законів України. 

► гарантування верховенства Конституції України на всій території держави  

► забезпечення прав і свобод громадян України  

► нагляд за додержанням і застосуванням законів  

► представництво інтересів громадян і держави в суді  

 



Завдання № 18 (складність 1) 

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

► з’їзд суддів України  

► Верховна Рада України  

► Пленум Верховного Суду України  

► судді Конституційного Суду України на спеціальному пленарному засіданні  

► Вища рада юстиції України 

 

Завдання № 19 (складність 1) 

З якого моменту суддя Конституційного Суду України вступає на посаду?  

► з моменту винесення постанови Верховної Ради України  

► з моменту призначення  

► з дня складення присяги  

► через 30 днів з дня складання присяги  

► з моменту винесення Указу Президента України 

 

Завдання № 20 (складність 1) 

Письмове клопотання до Конституційного Суду України про визнання правового акта (його 

окремих положень) неконституційним – це  

► конституційне рішення  

► конституційний висновок  

► конституційна скарга 

► конституційне подання  

► конституційне звернення  

 

Завдання № 21 (складність 1) 

Письмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного 

тлумачення Конституції та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту 

конституційних прав і свобод людини і громадянина – це  

► конституційний висновок  

► конституційне рішення  

► конституційна скарга 

► конституційне подання  

► конституційне звернення  

 

Завдання № 22 (складність 1) 

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

інформаційно-довідкове забезпечення діяльності Конституційного Суду України?  

► пленарне засідання Конституційного Суду України 

► експертна Рада Конституційного Суду України  

► Пленум Конституційного Суду України  

► Секретаріат Конституційного Суду України  

► президія Конституційного Суду України  

 

Завдання № 23 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано форму роботи Конституційного Суду України?  

► забезпечення прав і свобод громадян України  

► представництво інтересів громадян і держави в суді 

►  процесуальна форма  



►  правосуддя  

►  пленарне засідання  

 

Завдання № 24 (складність 1) 

Як обирається Голова Конституційного Суду України?  

► з’їздом суддів України  

► суддями Конституційного Суду України на спеціальному пленарному засіданні  

► Верховною Радою України  

► Пленумом Верховного Суду України 

► Вищою радою юстиції України  

 

Завдання № 25 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказане одне із завдань діяльності Антимонопольного комітету 

України?  

► надання правової допомоги громадянам  

► реєстрація актів цивільного стану  

►  сприяння розвитку добросовісної конкуренції  

► посвідчення заповітів 

► примусове виконання судових рішень  

 

Завдання № 26 (складність 1) 

Який орган утворюється для забезпечення Конституційного Суду України нормативно-

правовими актами, науковою та іншою спеціальною літературою?  

► президія Конституційного Суду України  

►  Бібліотека Конституційного Суду України  

► Пленум Конституційного Суду України  

►  Секретаріат Конституційного Суду України  

► експертна Рада Конституційного Суду України 

 

Завдання № 27 (складність 1) 

Що є основним завданням державної фінансової інспекції України?  

► виконання судових рішень у кримінальних справах  

►  надання правової допомоги підприємцям  

► нагляд за додержанням законів органами дізнання  

► контроль за додержанням податкового законодавства  

►  реалізація державної політики у сфері державного фінансового контролю 

 

Завдання № 28 (складність 1) 

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

кримінальних покарань?  

► Міністерство юстиції України  

► прокуратура України 

► Міністерство внутрішніх справ України  

► адвокатура  

► Державна кримінально-виконавча служба України  

 

Завдання № 29 (складність 1) 

Як називається орган, основним завданням якого є реалізація державної політики у сфері 



запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом?  

► Контрольно-ревізійна служба 

► Антимонопольний комітет  

► Рахункова палата  

► Державна служба фінансового моніторингу України  

► Державна податкова служба  

 

Завдання № 30 (складність 1) 

До складу якого органу входять податкові та митні органи України?  

► Державна податкова інспекція України 

►  Державна фіскальна службаУкраїни  

► Рахункова палата  

► бюджетний комітет Верховної Ради України  

► Антимонопольний комітет  

 

Завдання № 31 (складність 2) 

У яких відповідях неправильно названо завдання органів Державної фіскальної служби 

України .?  

►  боротьба з правопорушеннями під час застосування митного законодавства  

►  здійснення в межах своїх повноважень контролю за надходженням до бюджетів та 

державних цільових фондів податків і зборів та інших платежів  

►  забезпечення формування єдиної державної податкової політики  

► виконання кримінальних покарань за несплату податків  

► посвідчення правочинів (договорів, заповітів тощо) 

►  забезпечення формування єдиної державної митної політики  

►  збирання, оброблення та аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають 

фінансовому моніторингу  

 

Завдання № 32 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано завдання Державної служби фінансового моніторингу 

України ?  

►  здійснення контролю за додержанням податкового законодавства  

► здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до 

бюджетів податків і зборів  

► внесення пропозицій щодо вдосконалення фінансового законодавства  

► ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків  

►  збирання, оброблення та аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають 

фінансовому моніторингу  

►  реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом 

► порушення кримінальних справ за відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом  

 

Завдання № 33 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано завдання Військової служби правопорядку?  

► нотаріат  

► адвокатура  

► добровільні народні дружини 

► регулятивні  

►  забезпечення безпеки дорожнього руху військових транспортних засобів;  

►  здійснення правосуддя щодо військовослужбовців 



№ 34, 0, 1, 2, 1, 120 

З яких органів складається Державна кримінально-виконавча служба?  

► установи виконання покарань  

►  центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання 

кримінальних покарань  

► нагляд за додержанням законів  

► виконання кримінальних покарань  

►  запобігання вчиненню і припинення злочинів та інших правопорушень у Збройних Силах 

України;  

► органи внутрішніх справ  

► кримінально-виконавчі інспекції  

►  стягнення податків з військовослужбовців  

 

Завдання № 34 (складність 2) 

Хто призначає суддів Конституційного Суду України?  

► Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

► з’їзд суддів України  

► Верховна Рада України  

► Пленум Верховного Суду України  

► Кабінет Міністрів України  

► Голова Верховної Ради України  

► Президент України  

 

Завдання № 35 (складність 2) 

У яких відповідях неправильно вказано органи, що входять у структуру Державної 

прикордонної служби України ?  

► Державна митна служба України  

► прикордонні загони  

► розвідувальний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади 

у справах охорони державного кордону  

► державний департамент України з питань виконання покарань  

► Військова служба правопорядку в Збройних Силах України  

► спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони 

державного кордону 

► морська охорона  

 

Завдання № 36 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані форми звернення до Конституційного Суду України?  

► конституційна вимога  

► конституційна скарга  

► конституційний припис 

► конституційне подання  

► конституційна пропозиція  

► конституційний запит  

► конституційне звернення  

 

Завдання № 37 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано, які органи входять до Державної кримінально-

виконавчої служби?  

► пожежна охорона 



► добровільні народні дружини  

► політичні партії  

► нотаріат  

► кримінально-виконавчі інспекції  

► адвокатура  

► установи виконання покарань  

 

Завдання № 38 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано, хто може бути суб’єктом права на конституційне 

подання з питання відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів, а 

також тих, що подаються до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість?  

► Верховний Суд України  

► Кабінет Міністрів України  

► Верховна Рада України  

► Голова Служби безпеки України 

► Президент України  

► Уповноважений Верховної Ради України з прав людини  

► Генеральна прокуратура України  

 

Завдання № 39 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані види рішень Конституційного Суду України?  

► рішення  

► постанова 

► припис  

► звернення  

► декларація  

► висновок  

► подання  

 

Завдання № 40 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано склад Антимонопольного комітету?  

► комісія Конституційного Суду України  

► пленарне засідання Конституційного Суду України  

► колегія суддів  

► пленум Конституційного Суду України, 

►  Генеральний прокурор  

►  Голова Антимонопольного комітету 

№ 42, 0, 1, 2, 1, 120 

У яких відповідях правильно вказані форми роботи Конституційного Суду України?  

►  Міністр юстиції  

► засідання Конституційного Суду України  

►  Секретар Ради національної безпеки і оборони  

►  Голова СБУ  

► науково-консультативна рада Конституційного Суду України  

►  Міністр економіки  

► вісім державних уповноважених  

► сесія Конституційного Суду України  

 

Завдання № 41 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано, хто вносить пропозиції щодо кандидатур на посади 



судді Конституційного Суду України від Верховної Ради України?  

► Генеральний Прокурор України  

► не менше 1/4 народних депутатів України від конституційного складу  

► Голова Верховної ради України  

► Президент України 

► не менше третини народних депутатів України  

► Рада судді України  

► Міністр юстиції України  

 

Завдання № 42 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані функції, що виконують правоохоронні органи?  

► імперативні  

► правозахисні  

► судові  

► правозастосовні  

► регулятивні  

► правоохоронні 

► правозабезпечувальні  

 

Завдання № 43 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані недержавні організації, що виконують правоохоронні 

функції?  

► політичні партії  

► релігійні організації  

► добровільні народні дружини  

► пожежна охорона  

► господарські товариства 

► адвокатура  

► нотаріат  

 

Завдання № 44 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані підстави для визнання Конституційним Судом України 

правових актів неконституційними?  

► невідповідність Конституції України  

► невідповідність рішенням Верховного Суду України 

► невідповідність попередньому рішенню Конституційного суду України  

► невідповідність наказам генерального Прокурора України  

► невідповідність актам Кабінету Міністрів України  

► перевищення конституційних повноважень при їх прийнятті  

► порушення встановленої процедури їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності  

 

Завдання № 45 (складність 2) 

Які є моделі конституційного контролю?  

►  конкретний  

►  абстрактний  

►  формальний  

►  українська  

►  наступний  

►  східна  

► російська  



►  західна 

№ 48, 0, 1, 2, 1, 120 

У яких відповідях правильно вказані види конституційного контролю за часом ?  

►  єгипетська  

►  матеріальний  

►  європейська  

►  американська  

►  превентивний  

►  загальний 

 

Завдання № 46 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані види конституційного контролю за формою ?  

►  забезпечення безпеки членів сімей посадових осіб, визначених Законом, які проживають 

разом з ними або супроводжують їх;  

►  формальний  

►  конкретний  

►  абстрактний  

► виконання кримінальних покарань за за посягання на життя посадових осіб 

► посвідчення договорів  

►  здійснення державної охорони щодо органів державної влади України; 

- здійснення державного захисту конкуренції у сфері підприємницької діяльності 

+ забезпечення безпеки посадових осіб, визначених Законом, за місцем їх перебування як на 

території України, так і за її межами;  

►  наступний  

►  загальний 

№ 50, 0, 1, 2, 1, 120 

У яких відповідях правильно названо завдання Управління державної охорони України?  

►  превентивний  

►  матеріальний  

► запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції 

кримінальної міліції  

 

Завдання № 47 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані вимоги щодо кандидата на посаду судді 

Конституційного Суду України?  

► дає висновки щодо законності актів органів місцевої влади  

► приймає рішення щодо конституційності роз’яснень Пленуму Верховного Суду України  

► дає офіційне тлумачення Конституції і законів України  

► вища юридична освіта  

►  дає висновки щодо порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим 

Конституції або законів України. 

► наявність рангу державного службовця  

► дає висновки щодо законності проведення мітингів і демонстрацій  

► громадянство України  

► перебування в резерві суддів 

№ 52, 0, 1, 2, 1, 120 

У яких відповідях правильно вказані повноваження Конституційного Суду України?  

► приймає рішення щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради 

України  

► стаж роботи на судових посадах не менше 5 років  

► стаж наукової роботи за фахом не менше 10 років  

► дає висновки щодо відповідності Конституції України судових рішень  



► проживання в Україні протягом останніх 15 років  

 

Завдання № 48 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – термін проживання на території України для судді Конституційного суду України ( 

у рок.); 

 __?__  – мінімальна кількість суддів Конституційного суду України, за наявності яких його 

засідання є повноважним; 

 __?__  – мінімальна кількість годин підготовки для судді, обраного на посаду безстроково 

 __?__  – термін, протягом якого дійсні результати кваліфікаційного іспиту особи- кандидата 

на посаду судді ( у р.) ; 

 

Завдання № 49 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – максимальний термін, на який може бути обраний заступник голови 

Конституційного суду України ( у роках); 

 __?__  – строк, на який обирається Голова Верховного Суду України ( у р.) 

 __?__  – термін, на який призначаються судді Конституційного суду України ( у роках); 

 __?__  – стаж педагогічної роботи у галузі права для кандидата у судді Конституційного 

суду ( у роках). 

№ 101, 0, 2, 1, 1, 60 

Який орган є найвищим в системі судів загальної юрисдикції? -Конституційний Суд України 

-Європейський Суд з прав людини -Вищий Суд України +Верховний Суд України -

Міжнародний комерційний суд 

 

Завдання № 50 (складність 1) 

Ким утворюються і ліквідуються суди загальної юрисдикції?  

► Верховною Радою України  

► З’їздом суддів України  

► Вищою радою юстиції України  

► Президентом України 

► Радою суддів України  

 

Завдання № 51 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано, який орган здійснює рекомендацію судді для обрання 

його Верховною Радою України безстроково ?  

► кваліфікаційна комісія суддів загальних судів;  

► Вища кваліфікаційна комісія суддів України;  

►  Рада суддів України;  

►  Державна судова адміністрація. 

►  Президент України;  

 

Завдання № 52 (складність 1) 

У якій відповіді неправильно вказано вид місцевих загальних судів ?  

► районний у місті суд 

► окружний  

► районний  

► міський  



► міськрайонний  

 

Завдання № 53 (складність 1) 

У якій відповіді неправильно вказаний апеляційний загальний суд?  

► апеляційний суд Автономної республіки Крим  

► апеляційний суд Військово-морських сил  

► апеляційний суд м. Києва 

► апеляційний суд м. Севастополя  

► апеляційний суд області  

 

Завдання № 54 (складність 1) 

Який з перерахованих загальних судів не є судом першої інстанції?  

► апеляційний суд області  

► міжрайонний суд 

► районний у місті суд  

► районний суд  

► міський суд  

 

Завдання № 55 (складність 1) 

Який суд переглядає в апеляційному порядку рішення, постановлені місцевими загальними 

судами по першій інстанції?  

► Апеляційний суд  

► Верховний суд України  

► Вищий адміністративний суд України 

► Конституційний суд України  

► Касаційний суд України  

 

Завдання № 56 (складність 1) 

Хто очолює судову палату в апеляційних судах ?  

► секретаріат суду 

► комісія з організаційних питань  

► президія апеляційного суду  

► пленум апеляційного суду  

► секретар судової палати  

 

Завдання № 57 (складність 1) 

У якій відповіді неправильно вказано повноваження апеляційних судів ?  

► вивчають і узагальнюють судову практику  

► надають методичну допомогу судам у застосуванні законодавства  

► розглядають по І-й інстанції справи, віднесені законом до їх підсудності 

► розглядають справи в касаційному порядку  

► розглядають справи в апеляційному порядку  

 

Завдання № 58 (складність 1) 

У якій відповіді неправильно вказано повноваження Верховного Суду України ?  

► переглядає справи з питань неоднакового застосування судами касаційної інстанції однієї 

і тієї ж норми матеріального права у подібних правовідносинах  

► переглядає в апеляційному порядку судові рішення  



► дає висновок щодо наявності або відсутності в діяннях Президента України ознак 

державної зради або іншого злочину  

► звертається до Конституційного Суду щодо конституційності законів  

► надає за зверненням Верховної ради України письмове подання про неможливість 

виконання Президента України своїх повноважень за станом здоров’я 

 

Завдання № 59 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано поняття, що визначає сукупність судів, які мають 

однакову структуру, організаційну побудову, повноваження й у більшості випадків діють у 

межах територіальних одиниць, прирівняних за адміністративним статусом?  

► судочинство  

► судова інстанція  

► правосуддя 

► судова ланка  

► підсудність  

 

Завдання № 60 (складність 1) 

Як називається сукупність юридичних властивостей кримінальної чи цивільної справи, 

згідно з якою ця справа підлягає розглядові у конкретному суді?  

► підслідність  

► підвідомчість  

► підсудність  

► конкретність 

► інстанційність  

 

Завдання № 61 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано, який орган визначає кількість суддів у суді?  

► З’їзд суддів України  

► Вища рада юстиції  

► Державна судова адміністрація України  

► Президент України  

► Вища кваліфікаційна комісія суддів 

 

Завдання № 62 (складність 1) 

Який вид підсудності розмежовує компетенцію судів однієї інстанції залежно від місця 

вчинення кримінального правопорушення?  

► територіальна  

► за зв’язком справ 

► альтернативна  

► спеціальна  

► родова  

 

Завдання № 63 (складність 1) 

Ким затверджується список народних засідателів і присяжних?  

►  відповідною місцевою радою  

►  зборами суддів 

► територіальним управлінням державної судової адміністрації  

►  радою суддів  



►  головою суду  

 

Завдання № 64 (складність 1) 

У якому складі суддів суд розглядає кримінальні справи, за які законом передбачена 

можливість призначення покарання понад 10 років позбавлення волі?  

► суддею одноособово  

► два судді і три народні засідателі 

► суд присяжних  

► колегія у складі трьох суддів  

► один суддя і два народні засідателі  

 

Завдання № 65 (складність 1) 

У якому складі суддів суд, за клопотанням обвинуваченого, розглядає кримінальні справи, за 

які законом передбачена можливість призначення покарання у вигляді довічного 

позбавлення волі?  

► колегія у складі п’яти суддів  

► суддею одноособово  

► суд присяжних  

► один суддя і два народні засідателі  

► два судді і три присяжних 

 

Завдання № 66 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано, як призначається голова місцевого, апеляційного, 

вищого спеціалізованого суду?  

► Президентом України  

► зборами суддів відповідного суду  

► З’їздом суддів України  

► Вищою кваліфікаційною комісією суддів 

► Державною судовою адміністрацією України  

 

Завдання № 67 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано, який орган обирає Голову Верховного Суду України?  

► Вища кваліфікаційна комісія суддів 

► З’їзд суддів України  

► Вища рада юстиції  

► Президент України  

► Пленум Верховного Суду України  

 

Завдання № 68 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано вид кваліфікаційних комісій суддів ?  

► атестаційна кваліфікаційна комісія суддів;  

► Вища кваліфікаційна комісія суддів України;  

► Кваліфікаційна комісія суддів адміністративних судів. 

► кваліфікаційна комісія суддів загальних судів;  

► Кваліфікаційна комісія суддів військових судів;  

 

Завдання № 69 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано, ким (яким способом) визначається персональний склад 



суду для розгляду конкретної справи?  

►  головою відповідного суду  

► Вищою кваліфікаційною комісією суддів 

►  автоматизованою системою документообігу  

►  керівником апарату відповідного суду  

►  зборами суддів відповідного суду  

 

Завдання № 70 (складність 1) 

У якій відповіді неправильно вказаний апеляційний загальний суд?  

► апеляційний суд м. Києва  

► апеляційний суд України  

► апеляційний суд м. Севастополя  

► апеляційний суд Автономної Республіки Крим 

► апеляційний суд області  

 

Завдання № 71 (складність 1) 

Суддя не може обіймати адміністративну посаду відповідного суду більше як  __?__  строки 

підряд. 

 

Завдання № 72 (складність 1) 

Суддя Верховного Суду України не може обіймати посаду секретаря відповідної судової 

палати більше як  __?__  строк. 

 

Завдання № 73 (складність 1) 

Який колегіальний орган діє у Верховному Суді України, до складу якого входять всі судді 

Суду?  

► Військова судова колегія 

► Секретаріат Верховного Суду  

► комісія з організаційних питань Верховного Суду  

► Пленум Верховного Суду  

► Президія Верховного Суду  

 

Завдання № 74 (складність 1) 

У якій відповіді неправильно вказано повноваження апеляційних судів ?  

► вивчають і узагальнюють судову практику 

► надають методичну допомогу судам у застосуванні законодавства  

► розглядають справи в апеляційному порядку  

► дають офіційне тлумачення Конституції і законів України  

► розглядають по І-й інстанції справи, віднесені законом до їх підсудності  

 

Завдання № 75 (складність 1) 

У якій відповіді неправильно вказано повноваження Верховного Суду України ?  

► надає за зверненням Верховної ради України письмове подання про неможливість 

виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я  

► розглядає кримінальні справи особливої складності по першій інстанції  

► переглядає справи з питань неоднакового застосування судами касаційної інстанції однієї 

і тієї ж норми матеріального права у подібних правовідносинах  

► дає висновок щодо наявності або відсутності в діяннях Президента України ознак 



державної зради або іншого злочину 

► звертається до Конституційного Суду щодо конституційності законів  

 

Завдання № 76 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано, за чиєю пропозицією Президент України утворює і 

ліквідує суди загальної юрисдикції?  

► Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

►  Державної судової адміністрації  

►  Голови Верховного Суду України  

►  голови відповідного суду  

►  Міністра юстиції України  

 

Завдання № 77 (складність 1) 

До складу Верховного Суду України входять  __?__  суддів 

 

Завдання № 78 (складність 1) 

Пленум Верховного Суду України скликається в разі потреби…але не рідше одного разу 

на  __?__  міс. 

 

Завдання № 79 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано суди, з яких складається судова система України?  

► суди загальної юрисдикції  

► третейські суди  

► Конституційний Суд України  

► товариські суди  

► арбітражні суди  

► касаційні суди 

► суди офіцерської честі  

 

Завдання № 80 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано, за якими принципами будуються суди загальної 

юрисдикції?  

► територіальності  

► інстанційності 

► законності  

► підсудності  

► спеціалізації  

► диспозитивності  

► змагальності  

 

Завдання № 81 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано, створення яких судів не допускається?  

► особливих  

► кримінальних  

► господарських  

► надзвичайних  

► військових  

► вищих спеціалізованих 



► цивільних  

 

Завдання № 82 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано, які суди не входять до системи судів загальної 

юрисдикції?  

► Вищий господарський суд України  

► Вищий адміністративний суд України 

► Верховний Суд України  

► Місцеві суди  

► Апеляційні суди  

► Конституційний Суд України  

► Касаційний суд України  

 

Завдання № 83 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано, в якому складі діють апеляційні загальні суди?  

► судова палата в господарських справах  

► касаційна судова палата 

► судова палата в цивільних справах  

► військова судова палата  

► судова палата в адміністративних справах  

► судова палата в кримінальних справах  

► апеляційна судова палата  

 

Завдання № 84 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано повноваження Голови Верховного Суду України?  

► призначає секретарів судових палат  

► скликає Пленум Верховного Суду  

► здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів  

► розглядає одноособово цивільні справи  

► здійснює провадження в адміністративних справах  

► контролює ефективність діяльності апарату суду  

► видає накази і розпорядження 

 

Завдання № 85 (складність 2) 

У яких відповідях правильно названі судові інстанції?  

► досудова  

► перша  

► наглядова  

► апеляційна  

► спеціальна  

► кримінальна 

► кримінально-виконавча  

 

Завдання № 86 (складність 2) 

У яких відповідях неправильно вказані форми судочинства  

► кримінальне  

► господарське  

► цивільне  

► ювенальне 



► арбітражне  

► конституційне  

► адміністративне  

 

Завдання № 87 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано повноваження Верховного Суду України?  

► звертається до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції і 

законів України  

► розглядає кримінальні справи по першій інстанції  

► посвідчує правильність документів у справах, які знаходяться в його провадженні 

► розглядає цивільні справи по першій інстанції  

► розглядає справи в апеляційному порядку  

► здійснює нагляд за одержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність  

► надає висновок щодо наявності або відсутності в діяннях, в яких обвинувачується 

Президент України, ознак державної зради або іншого злочину  

 

Завдання № 88 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано повноваження Пленуму Верховного суду України?  

► визначає кількісний склад Президії Верховного Суду України  

► судова палата в адміністративних справах 

судова палата в кримінальних справах  

► обирає на посаду шляхом таємного голосування Голову Верховного Суду України 

№ 141, 0, 2, 2, 1, 120 

У яких відповідях правильно вказано посадових осіб, яких обирає і звільняє Пленум 

Верховного Суду України?  

►  Першого заступника Голови Верховного суду України  

► затверджує Регламент Пленуму Верховного Суду  

►  Голову Державної судової адміністрації  

► розглядає справи в касаційному порядку  

►  Голову Верховного суду України  

► апеляційна судова палата 

►  Голову Вищої ради юстиції 

- голів вищих спеціалізованих судів  

► розглядає кримінальні справи по першій інстанції  

► судова палата в цивільних справах  

► призначає голів судових палат  

► касаційна судова палата  

►  секретарів судових палат Верховного суду України  

►  голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

№ 142, 0, 2, 2, 1, 120 

У яких відповідях неправильно вказано, в якому складі діє Верховний Суд України?  

►  надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою  

► військова судова палата  

► судова палата в господарських справах  

 

Завдання № 89 (складність 2) 

Які повноваження голови апеляційного суду?  

► визначає адміністративні повноваження заступників голови апеляційного суду;  

► вивчає та узагальнює судову практику;  

► надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства;  



► забезпечує виконання рішень зборів суддів апеляційного суду; 

► розглядає справи відповідної судової юрисдикції в касаційному порядку  

► аналізує судову статистику,  

► видає на підставі акта про обрання на посаду судді відповідний наказ;  

 

Завдання № 90 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано повноваження секретаря судової палати?  

► дає висновок щодо конституційності чинних міжнародних договорів  

► посвідчує правильність документів у справах, які знаходяться в його провадженні  

► розглядає кримінальні справи по першій інстанції 

► здійснює нагляд за одержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність  

► розглядає справи в апеляційному порядку  

► організовує роботу відповідної палати  

► інформує збори суддів про діяльність судової палати.  

 

Завдання № 91 (складність 2) 

Єдність системи судів загальної юрисдикції забезпечується?  

► розглядом справ в апеляційному порядку 

► наданням роз’яснення судам загальної юрисдикції з питань застосування законодавства  

► обов'язковістю для всіх судів правил судочинства, визначених законом;  

► єдиним статусом суддів  

► матеріальним забезпеченням суддів  

► єдиним порядком організаційного забезпечення діяльності судів;  

► розглядом справ по першій інстанції  

 

Завдання № 92 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано, які суди є апеляційними загальними судами?  

► Касаційний Суд України  

► Вищий Апеляційний Суд  

► апеляційний суд м. Києва  

► апеляційний суд Військово-морських Сил України  

► військові суди гарнізонів  

► апеляційний суд Автономної Республіки Крим 

► Вищий адміністративний суд України  

 

Завдання № 93 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано адміністративні посади в суді?  

► заступник голови суду;  

► секретар пленуму вищого спеціалізованого суду;  

► секретар судової палати;  

► голова суду;  

► дисциплінарний інспектор. 

► судова палата;  

► арбітражний повірений;  

 

Завдання № 94 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано види підсудності цивільних справ?  

► адміністративна;  



► територіальна;  

► конституційна;  

► альтернативна;  

► кримінальна;  

► виключна;  

► професійна. 

 

Завдання № 95 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – кількість апеляційних господарських судів України; 

 __?__  – – термін, протягом якого дійсні результати кваліфікаційного іспиту особи- 

кандидата на посаду судді ( у р.) ; 

 __?__  – термін, на який обирається голова місцевого суду; 

 __?__  – кількість вищих спеціалізованих судів в Україні. 

 

Завдання № 96 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – термін, на який обирається голова апеляційного суду; 

 __?__  – стаж суддівської роботи особи, що дає їй право на відставку; 

 __?__  – кількість судових палат в апеляційному загальному суді 

 __?__  – мінімальний вік особи-народного засідателя. 

 

Завдання № 97 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – кількість суддів Верховного Суду України; 

 __?__  – строк повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів ( у роках); 

 __?__  – строк, не раніше якого особа, яка не склала кваліфікаційний іспит на зайняття 

посади судді, допускається до іспиту повторно; 

 __?__  – строк, на який обирається заступник Голови Верховного Суду України 

 

Завдання № 98 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – кількість суддів у колегії, яка, за клопотанням обвинуваченого, розглядає 

кримінальну справу за участю присяжних; 

 __?__  – стаж суддівської роботи особи, що дає їй право на зайняття посади судді 

Верховного Суду України ; 

 __?__  – кількість судових палат Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і 

кримінальних справ; 

 __?__  – кількість вищих спеціалізованих судів в Україні. 

 

Завдання № 99 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – кількість членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів ; 

 __?__  – стаж суддівської роботи особи, що дає їй право на відставку; 

 __?__  – стаж суддівської роботи особи, що дає їй право на зайняття посади судді 

апеляційного суду ; 

 __?__  – стаж наукової діяльності в галузі права, необхідний для заняття посади судді 

апеляційного суду 

 



Завдання № 100 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – кількість судових палат в апеляційних загальних судах; 

 __?__  – – кількість присяжних у колегії, яка, за клопотанням обвинуваченого, розглядає 

кримінальну справу, у якій санкція статті передбачає довічне позбавлення волі; 

 __?__  – термін, на який обирається голова апеляційного суду; 

 __?__  – термін щорічної підготовки судді, призначеного на посаду вперше (у год). 

 

Завдання № 101 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – кількість народних засідателів в складі колегії, що розглядають цивільні справи 

окремого провадження. 

 __?__  – мінімальний термін проживання на території України кандидата на посаду судді; 

 __?__  – строк повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів; 

 __?__  – термін спеціальної підготовки кандидата на посаду судді ( у міс.) 

 

Завдання № 102 (складність 1) 

У якій відповіді неправильно вказано місцевий господарський суд?  

► господарський суд України  

► господарський суд області  

► господарський суд Автономної Республіки Крим  

► господарський суд м. Севастополя 

► господарський суд м. Києва  

 

Завдання № 103 (складність 1) 

У якій відповіді неправильно вказано повноваження вищого спеціалізованого суду ?  

►  вивчає та узагальнює судову практику;  

► розглядає в касаційному порядку справи відповідної судової юрисдикції  

► здійснює нагляд за додержанням законодавства  

► дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань 

застосування законодавства 

► надає методичну допомогу судам нижчого рівня  

 

Завдання № 104 (складність 1) 

Де утворюються апеляційні спеціалізовані суди?  

► в районах, містах, районах міст 

► в регіонах  

► в містах обласного підпорядкування  

► в областях  

► в апеляційних округах, утворених Указом Президента України  

 

Завдання № 105 (складність 1) 

Який орган утворюється у вищих спеціалізованих судах у складі всіх суддів і затверджує 

положення про Науково-консультативну раду вищого спеціалізованого суду?  

► Президія вищого спеціалізованого суду  

►  Адміністрація вищого спеціалізованого суду  

► Секретаріат вищого спеціалізованого суду  

► Колегія вищого спеціалізованого суду 



► Пленум вищого спеціалізованого суду  

 

Завдання № 106 (складність 1) 

Який орган приймає рішення про утворення судових палат апеляційного суду?  

► Секретаріат науково-консультативної ради  

► Збори суддів апеляційного суду  

► Колегія науково-консультативної ради 

► Пленум вищого спеціалізованого суду  

► Науково-консультативна рада  

 

Завдання № 107 (складність 1) 

У якій відповіді неправильно вказано повноваження Пленуму вищого спеціалізованого суду?  

► затверджує Регламент Пленуму вищого спеціалізованого суду  

► приймає рішення про звернення до Верховного Суду України про направлення 

конституційного подання щодо офіційного тлумачення Конституції України 

► розглядає справи в апеляційному порядку  

► визначає склад Науково-консультативної ради  

► дає рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства  

 

Завдання № 108 (складність 1) 

Який суд, що входить у судову систему України, здійснює правосуддя в господарських 

відносинах ?  

► адміністративний суд  

► касаційний суд  

► арбітражний суд  

► господарський суд  

►  міжнародний комерційний арбітраж 

 

Завдання № 109 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано повноваження апеляційного господарського суду ?  

► розглядає справи за нововиявленими обставинами;  

► розглядає справи по першій інстанції;  

► розглядає справи в касаційному порядку. 

► здійснює дисциплінарні провадження щодо суддів місцевих господарських судів;  

► розглядає справи в апеляційному порядку;  

 

Завдання № 110 (складність 1) 

Який суд є вищим судовим органом господарських судів ?  

► Верховний господарський суд України ;  

► Верховний Суд України;  

► Вищий господарський суд України;  

► Міжнародний комерційний арбітраж. 

► Касаційний суд України;  

 

Завдання № 111 (складність 1) 

Який суд є вищим судовим органом адміністративних судів ?  

► Вищий адміністративний суд України;  

► Верховний Суд України;  



► Касаційний суд України;  

► Міжнародний комерційний арбітраж. 

► Верховний адміністративний суд України ;  

 

Завдання № 112 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано, які справи розглядають господарські суди ?  

► справи про дисциплінарні правопорушення учасників господарських правовідносин;  

► справи, що виникають з господарських правовідносин;  

► справи про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів. 

► кримінальні справи про ухилення від сплати податків і зборів;  

► адміністративні справи у сфері державного управління;  

 

Завдання № 113 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано, які справи розглядають адміністративні суди ?  

► справи, що виникають з господарських правовідносин;  

► кримінальні справи про ухилення від сплати податків і зборів;  

► адміністративні справи, пов’язані з правовідносинами у сфері державного управління . 

►  справи у сфері фінансового управління;  

► справи про дисциплінарні правопорушення учасників господарських правовідносин;  

 

Завдання № 114 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано склад пленуму вищого спеціалізованого суду?  

► Всі судді вищого спеціалізованого суду і голови апеляційних судів  

► Голова Верховного Суду, Міністр юстиції, Генеральний прокурор  

► Всі судді вищого спеціалізованого суду  

► Голова відповідного суду, секретарі судових палат 

► Суддя і два народні засідателі  

 

Завдання № 115 (складність 1) 

Який орган створюється у Вищому спеціалізованому суді для попереднього розгляду 

проектів постанов відповідного суду?  

► колегія Вищого спеціалізованого суду;  

► президія Вищого спеціалізованого суду;  

► пленум Вищого спеціалізованого суду. 

► збори суддів Вищого спеціалізованого суду;  

► науково-консультативна рада;  

 

Завдання № 116 (складність 1) 

У якій відповіді неправильно названо повноваження голови апеляційного суду ?  

► представляє суд в зносинах з іншими органами державної влади;  

► одноособово розглядає справи в апеляційному порядку;  

► забезпечує виконання рішень зборів суддів апеляційного суду;  

► визначає адміністративні повноваження заступників голови суду;  

►  здійснює повноваження слідчого судді 

 

Завдання № 117 (складність 1) 

У якій відповіді неправильно вказано місцевий господарський суд?  

► господарський суд області  



► господарський суд м. Севастополя  

►  господарський суд району  

► господарський суд м. Києва 

► господарський суд Автономної Республіки Крим  

 

Завдання № 118 (складність 1) 

Який з перерахованих судів не є місцевим загальним судом?  

►  міжрайонний суд  

►  міжобласний суд  

► міський суд  

► районний суд  

► міськрайонний суд 

 

Завдання № 119 (складність 1) 

Де утворюються апеляційні спеціалізовані суди?  

► в районах, містах, районах міст  

► в апеляційних округах, утворених Указом Президента України  

► в містах обласного підпорядкування 

► в регіонах  

► в областях  

 

Завдання № 120 (складність 1) 

Який орган утворюється у вищих спеціалізованих судах для розгляду окремих категорій 

справ?  

► судова палата  

► секретаріат науково-консультативної ради 

► колегія науково-консультативної ради  

► науково-консультативна рада  

► президія вищого спеціалізованого суду  

 

Завдання № 121 (складність 1) 

Хто очолює судову палату вищого спеціалізованого суду?  

► секретар судової палати  

► голова суду  

► дисциплінарний інспектор  

► заступник голови суду  

► секретар пленуму 

 

Завдання № 122 (складність 1) 

У якій відповіді неправильно вказано повноваження Пленуму вищого спеціалізованого суду?  

► дає рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства  

► приймає рішення про звернення до Верховного Суду України про направлення 

конституційного подання щодо офіційного тлумачення Конституції України 

► затверджує Регламент Пленуму вищого спеціалізованого суду  

► розглядає справи в касаційному порядку  

► визначає склад Науково-консультативної ради  

 



Завдання № 123 (складність 1) 

Який суд відповідно до Конституції України здійснює правосуддя в господарських 

відносинах ?  

► Верховний Суд України  

► арбітражний суд  

► касаційний суд  

► господарський суд  

► адміністративний суд 

 

Завдання № 124 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано повноваження апеляційних господарських судів ?  

► розглядають справи по першій інстанції  

► розглядають справи в касаційному порядку  

► розглядають справи за нововиявленими обставинами  

► розглядають справи в апеляційному порядку  

► здійснюють дисциплінарні провадження щодо суддів місцевих господарських судів 

 

Завдання № 125 (складність 1) 

Який друкований орган має Вищий господарський суд?  

►  Часопис Вищого господарського суду України ;  

►  Збірник постанов Вищого господарського суду України ;  

►  Альманах Вищого господарського суду України . 

► Вісник Вищого господарського суду України;  

► Вісник Верховного Суду України;  

 

Завдання № 126 (складність 1) 

Який друкований орган має Вищий адміністративний суд?  

►  Збірник постанов Вищого адміністративного суду України ;  

►  Альманах Вищого адміністративного суду України . 

► Вісник Вищого адміністративного суду України;  

►  Часопис Вищого адміністративного суду України ;  

► Вісник Верховного Суду України;  

 

Завдання № 127 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано, які справи розглядають господарські суди ?  

► справи, що виникають з господарських правовідносин  

► справи про дисциплінарні правопорушення учасників господарських правовідносин  

► адміністративні справи у сфері державного управління  

► кримінальні справи про ухилення від сплати податків і зборів 

► справи про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів  

 

Завдання № 128 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано, які справи розглядають адміністративні суди ?  

► справи про адміністративні правопорушення  

► справи, що виникають з господарських правовідносин  

► кримінальні справи про ухилення від сплати податків і зборів 

► справи про дисциплінарні правопорушення учасників господарських правовідносин  

► адміністративні справи, пов’язані з правовідносинами у сфері державного управління  

 



Завдання № 129 (складність 1) 

Який орган обирає секретаря судової палати вищого спеціалізованого суду?  

► пленум вищого спеціалізованого суду;  

► збори суддів вищого спеціалізованого суду  

► секретаріат вищого спеціалізованого суду 

► президія вищого спеціалізованого суду;  

► науково-консультативна рада;  

 

Завдання № 130 (складність 1) 

У якій відповіді неправильно названо повноваження голови апеляційного спеціалізованого 

суду ?  

►  сприяє виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів  

► розглядає питання про дисциплінарну відповідальність суддів  

► контролює ефективність діяльності апарату суду 

►  забезпечує виконання рішень зборів суддів  

► визначає адміністративні повноваження заступників голови суду  

 

Завдання № 131 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано, створення яких спеціалізованих судів загальної 

юрисдикції передбачено законом „Про судоустрій і статус суддів”?  

► адміністративних  

► господарських  

► судів у справах неповнолітніх  

► арбітражних  

► кримінальних  

► військових 

► цивільних  

 

Завдання № 132 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано, які вищі спеціалізовані суди діють у системі судів 

загальної юрисдикції?  

► Вищий касаційний суд  

► Вищий кримінальний суд  

► Вищий військовий суд  

► Вищий цивільний суд  

► Вищий арбітражний суд 

► Вищий господарський суд  

► Вищий адміністративний суд  

 

Завдання № 133 (складність 2) 

У яких відповідях правильно названо повноваження Голови Вищого господарського суду 

України?  

► організовує роботу Президії суду  

►  призначає суддів на посади  

► визначає адміністративні повноваження заступників голови суду  

►  скликає Пленум Вищого господарського суду  

►  сприяє виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів 

► здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів Вищого спеціалізованого суду  

► розглядає справи в апеляційному порядку  

 



Завдання № 134 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані повноваження вищого спеціалізованого суду?  

► розглядає в касаційному порядку справи відповідної судової юрисдикції  

► призначає суддів на посади  

► здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів апеляційного суду  

► розглядає справи в порядку нагляду  

► аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику;  

► приймає кваліфікаційні іспити у осіб, які претендують на посаду судді  

► скликає з’їзд суддів України 

 

Завдання № 135 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані повноваження секретаря судової палати вищого 

спеціалізованого суду?  

► здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів спеціалізованих судів  

► посвідчує документи у справах, які знаходяться у провадженні вищого спеціалізованого 

суду. 

► організовує роботу відповідної судової палати  

► призначає суддів на посади  

► інформує збори суддів про діяльність судової палати  

► розглядає справи відповідної судової юрисдикції по першій інстанції  

► розглядає справи в апеляційному порядку  

 

Завдання № 136 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані повноваження вищого спеціалізованого суду?  

► дає висновок щодо наявності в діях Президента України ознак державної зради або 

іншого злочину  

► дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань 

застосування законодавства  

► розглядає кримінальні справи про банкрутство  

► розглядає справи про примусовий розпуск політичних партій  

► розглядає справи відповідної судової юрисдикції у порядку нагляду 

► розглядає в касаційному порядку справи відповідної судової юрисдикції  

► розглядає як суд першої інстанції справи відповідної судової юрисдикції у випадках, 

передбачених процесуальним законом  

 

Завдання № 137 (складність 2) 

У яких відповідях неправильно вказані повноваження Пленуму Вищого спеціалізованого 

суду?  

► розглядає справи в апеляційному порядку  

► розглядає справи відповідної судової юрисдикції по першій інстанції  

► затверджує положення про Науково-консультативну раду при вищому спеціалізованому 

суді  

► розглядає справи щодо усунення Президента України з поста в порядку імпічменту  

►  призначає за поданням голови вищого спеціалізованого суду секретаря пленуму вищого 

спеціалізованого суду 

► затверджує склад Науково-консультаційної ради при Вищому спеціалізованому суді  

► дає роз’яснення з питань застосування спеціалізованими судами законодавства  

 

Завдання № 138 (складність 2) 

Вкажіть? 



 __?__  – кількість судових палат Вищого господарського суду України; 

 __?__  – кількість місцевих господарських судів; 

 __?__  – термін спеціальної підготовки кандидата на посаду судді ( у міс.) 

 __?__  – мінімальний вік особи – кандидата на посаду судді. 

 

Завдання № 139 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – термін, на який обирається голова місцевого господарського суду; 

 __?__  – стаж роботи в галузі права для члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів; 

 __?__  – кількість апеляційних адміністративних судів; 

 __?__  – мінімальний строк проживання на території України для судді Конституційного 

суду. 

 

Завдання № 140 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – кількість палат Вищої кваліфікаційної комісії суддів; 

 __?__  – кількість членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, за умови призначення яких 

вона є повноважною 

 __?__  – кількість апеляційних адміністративних судів; 

 __?__  – максимальний вік, до якого судді, обраному на посаду безстроково, гарантується 

перебування на посаді судді 

 

Завдання № 141 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано, які вищі спеціалізовані суди діють у системі судів 

загальної юрисдикції?  

► Вищий цивільний суд  

► Вищий кримінальний суд  

► Вищий арбітражний суд  

► Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ 

► Вищий касаційний суд  

► Вищий адміністративний суд  

► Вищий господарський суд  

 

Завдання № 142 (складність 2) 

У яких відповідях неправильно названо повноваження Голови Вищого господарського суду 

України?  

► контролює ефективність діяльності апарату суду  

► представляє суд у зносинах з іншими органами державної влади  

► визначає адміністративні повноваження заступників голови суду  

► скликає пленум суду  

► розглядає справи в апеляційному порядку  

► здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів Вищого спеціалізованого суду  

►  вносить на розгляд пленуму питання та головує на його засіданнях; 

 

Завдання № 143 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані положення щодо науково-консультативної ради вищого 

спеціалізованого суду?  

► скликає з’їзд суддів України  

► утворюється з числа фахівців в галузі права  



► за поданням голови вищого спеціалізованого суду затверджує склад судових палат  

► призначає суддів на посади  

► розглядає питання організації діяльності суду 

№ 244, 0, 3, 2, 4, 120 

Вкажіть? 

(*10*) – стаж суддівської роботи для особи для обрання її суддею у справах неповнолітніх; 

(*27*) – кількість окружних адміністративних судів ; 

(*12*) – термін спеціальної підготовки кандидата на посаду судді ( у міс.) 

(*25*) – мінімальний вік особи, яка може бути суддею місцевого адміністративного суду. 

► приймає кваліфікаційні іспити у осіб, які претендують на посаду судді  

► здійснює попередній розгляд проектів постанов вищого спеціалізованого суду  

 

Завдання № 144 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – термін, на який обирається голова місцевого господарського суду; 

 __?__  – стаж роботи в галузі права для особи, яка може бути суддею місцевого 

адміністративного суду; 

 __?__  – кількість апеляційних господарських судів; 

 __?__  – мінімальний стаж роботи на посаді судді для особи, яка може бути суддею 

апеляційного господарського суду. 

 

Завдання № 145 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – кількість апеляційних господарських судів; 

 __?__  – термін, на який обирається голова апеляційного господарського суду; 

 __?__  – стаж роботи на посаді судді для особи, яка може бути суддею апеляційного 

адміністративного суду; 

 __?__  – кількісний склад Верховного Суду України. 

 

Завдання № 146 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано, які суди є місцевими адміністративними судами?  

►  апеляційні адміністративні суди  

►  вищі спеціалізовані суди  

►  місцеві загальні суди  

► ювенальні суди  

► окружні адміністративні суди  

► суди у справах неповнолітніх  

► господарські суди 

 

Завдання № 147 (складність 2) 

У яких відповідях неправильно названо повноваження Голови Вищого господарського суду 

України?  

►  організовує ведення та аналіз судової статистики 

► скликає пленум суду  

► одноособово розглядає справи в апеляційному порядку  

► організовує інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості 

судочинства;  

► організовує роботу Президії суду  

► визначає адміністративні повноваження заступників голови суду  



► здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів Вищого спеціалізованого Суду  

 

Завдання № 148 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані повноваження апеляційного адміністративного суду?  

► здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів апеляційного суду  

► розглядає справи в апеляційному порядку 

► приймає кваліфікаційні іспити у осіб, які претендують на посаду судді  

► надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства;  

► скликає з’їзд суддів України  

► розглядає справи як суд першої інстанції у випадках, передбачених процесуальним 

законом  

► призначає суддів на посади  

 

Завдання № 149 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані повноваження вищого спеціалізованого суду?  

► розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої інстанції у випадках, 

передбачених процесуальним законом  

► розглядає в апеляційному порядку справи відповідної судової юрисдикції у випадках, 

передбачених процесуальним законом  

► дає висновок щодо наявності в діях Президента України ознак державної зради або 

іншого злочину  

► розглядає справи про примусовий розпуск політичних партій  

► розглядає в касаційному порядку справи відповідної судової юрисдикції  

► розглядає кримінальні справи про банкрутство  

► розглядає справи відповідної судової юрисдикції у порядку нагляду 

 

Завдання № 150 (складність 2) 

У яких відповідях неправильно вказані повноваження Пленуму Вищого спеціалізованого 

суду?  

► розглядає справи відповідної судової юрисдикції по першій інстанції  

► дає офіційне тлумачення Конституції і законів України 

► затверджує положення про Науково-консультативну раду при вищому спеціалізованому 

суді  

►  систематизує та забезпечує оприлюднення правових позицій вищого спеціалізованого 

суду  

►  визначає персональний склад Науково-консультативної ради при Вищому 

спеціалізованому суді  

► розглядає справи в апеляційному порядку  

► заслуховує інформацію про стан правосуддя у відповідній судовій спеціалізації;  

 

Завдання № 151 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – кількість судових палат Вищого адміністративного суду України; 

 __?__  – максимальний вік для особи-народного засідателя; 

 __?__  – кількісний склад дисциплінарних інспекторів при Вищій кваліфікаційній комісії 

суддів України; 

 __?__  – максимальний строк, на який може бути обраний суддя уповноважений 

здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх 

 



Завдання № 152 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – кількість окружних адміністративних судів; 

 __?__  – стаж роботи в галузі права для особи, яка може бути суддею місцевого 

адміністративного суду; 

 __?__  – кількість вищих спеціалізованих судів; 

 __?__  – кількість судових палат Верховного Суду України. 

 

Завдання № 153 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – кількість членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів; 

 __?__  – термін, на який обирається голова апеляційного господарського суду; 

 __?__  – стаж роботи в галузі права для особи – кандидата на посаду судді місцевого 

адміністративного суду; 

 __?__  – кількісний склад Верховного Суду України. 

 

Завдання № 154 (складність 2) 

У яких відповідях неправильно вказані повноваження Пленуму Вищого спеціалізованого 

суду?  

► затверджує положення про Науково-консультативну раду при вищому спеціалізованому 

суді  

► визначає персональний склад Науково-консультативної ради при Вищому 

спеціалізованому суді  

► узагальнює практику застосування матеріального і процесуального закону  

► дає роз’яснення рекомендаційного характеру з питань застосування спеціалізованими 

судами законодавства  

► розглядає справи в апеляційному порядку  

► розглядає питання щодо звільнення суддів з посади 

► розглядає справи відповідної судової юрисдикції по першій інстанції  

 

Завдання № 155 (складність 1) 

Який орган приймає рішення про склад судової палати вищого спеціалізованого суду?  

► колегія вищого спеціалізованого суду  

► пленум вищого спеціалізованого суду  

► науково-консультативна рада  

► президія вищого спеціалізованого суду 

► збори суддів вищого спеціалізованого суду  

 

Завдання № 156 (складність 1) 

У якому з наведених варіантів правильно і повно визначено поняття „принцип судочинства”?  

► це закріплені у Конституції і законах України норми, що регулюють порядок здійснення 

судової діяльності;  

► це наукові положення, що визначають особливості побудови судової системи України і її 

функціонування у всіх чи більшості галузях судочинства;  

► це закріплені у Конституції і законах України основні, вихідні положення, що визначають 

особливості побудови судової системи України і її функціонування у всіх чи більшості 

галузях судочинства;  

► це закріплені у законодавстві і підтримані наукою положення, порушення яких може 

потягти за собою визнання судового рішення незаконним;  

► це закріплені у Конституції і законах України вихідні положення, які визначають суть 



правової політики держави. 

 

Завдання № 157 (складність 1) 

У якому з наведених варіантів правильно зазначено вид конституційних засад судочинства за 

сферою їх дії?  

► міжгалузеві;  

► моральні;  

► виняткові 

► інституційні;  

► нормативні;  

 

Завдання № 158 (складність 1) 

У якому з наведених варіантів правильно зазначено вид конституційних засад судочинства за 

сферою їх дії?  

► загальноправові;  

► дисциплінарні; 

► нормативні;  

► інституційні;  

► моральні;  

 

Завдання № 159 (складність 1) 

У якому з наведених варіантів правильно визначено принцип судочинства, який визначено 

лише у галузевому процесуальному законодавстві?  

► гласності; 

► презумпції невинуватості;  

► національної мови судочинства;  

► здійснення правосуддя виключно судом;  

► безпосередності;  

 

Завдання № 160 (складність 1) 

В якому з наведених варіантів правильно визначено ознаку, яка характеризує певне 

положення як принцип судочинства?  

► його порушення не тягне застосування юридичних санкцій;  

► закріплене у нормі права;  

► носить обов’язковий характер лише для учасників судового процесу. 

► виражає панівні серед науковців правові ідеї;  

► стосується лише порядку здійснення судочинства;  

 

Завдання № 161 (складність 1) 

В якому з наведених варіантів правильно вказано словосполучення, яке пропущене у 

наступному законодавчому положенні принципу презумпції невинуватості: „Обвинувачення 

…. на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях”?  

► не вправі виноситись;  

► не може ґрунтуватись;  

► повинно базуватись;  

► не повинно стосуватись;  

► не може здійснюватись. 

 



Завдання № 162 (складність 1) 

В якому з наведених варіантів правильно вказано слово (словосполучення), яке пропущене у 

наступному законодавчому положенні: „Народ безпосередньо бере участь у здійсненні …. 

через народних засідателів і присяжних”?  

► правосуддя;  

► контролю за правильністю судових рішень. 

► судочинства;  

► окремих судових дій;  

► розслідування кримінальної справи;  

 

Завдання № 163 (складність 1) 

Який з наведених принципів характеризує наступне положення Конституції України: „Ніхто 

не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням 

суду”?  

► принцип забезпечення доведеності вини;  

► принцип презумпції невинуватості;  

► принцип свободи оскарження судового рішення;  

► принцип забезпечення права на судовий захист. 

► принцип забезпечення права на свободу і особисту недоторканність;  

 

Завдання № 164 (складність 1) 

У якому з наведених варіантів правильно вказано виняток з принципу недоторканності 

житла, який дозволяє проникнення до житла громадян без згоди суду?  

► необхідність спростування інформації, що порочить честь та гідність особи. 

► попередня судимість власника житла;  

► близькість житла до місця вчиненого злочину;  

► необхідність одержання доказу у справі;  

► врятування життя людей;  

 

Завдання № 165 (складність 1) 

У якому з наведених варіантів вказано мету, з якою встановлюється обмеження дії принципу 

таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, що дозволяє 

недотримуватись даної таємниці?  

► збір інформації про особисте життя особи;  

► з’ясування істини під час розслідування кримінальної справи;  

► з’ясування ставлення особи до пред’явленого їй обвинувачення. 

► необхідність захисту честі і гідності особи;  

► встановлення даних, що засвідчують правомірність взяття особи під варту;  

 

Завдання № 166 (складність 1) 

У якому з наведених варіантів повно і правильно викладено положення принципу 

забезпечення права на захист?  

► кожен має право захищати себе особисто;  

►  підозрюваний, обвинувачений має право збирати і подавати докази, брати особисту 

участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника;  

► кожен має право вимагати від державних органів забезпечити його захист у справі і на 

захисника, який забезпечується державою або самостійно запрошується ним;  

► кожен має право на захисника і на забезпечення його участі державою;  

► кожен має право захищати себе особисто і вимагати від державних органів забезпечити 



реалізацію його право на захист через роз’яснення його процесуальних прав. 

 

Завдання № 167 (складність 1) 

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

судочинства?  

► ніхто не може бути обмежений у праві на отримання у суді інформації про дату, час і 

місце судового розгляду та про ухвалені в ньому судові рішення  

► інформація про результати розгляду справи повідомляється лише зацікавленим сторонам, 

якщо інше не передбачене законом. 

► ніхто не може бути присутнім під час розгляду справи, якщо він незацікавлений у її 

результатах;  

► будь-хто незалежно від статі, віку може бути присутній під час розгляду справи судом без 

жодних обмежень;  

► інформація про прийняте рішення у справі є конфіденційною, доки сторони заперечують 

проти її оприлюднення;  

 

Завдання № 168 (складність 1) 

У якому з наведених варіантів правильно розкрито принцип публічності?  

► кожен присутній в залі судового засідання може вести стенограму, робити нотатки, 

використовувати портативні звукозаписуючі пристрої;  

►  кримінальне провадження в судах всіх інстанцій відбувається відкрито;  

► сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав. 

► прокурор, слідчий зобов’язані в межах своєї компетенції розпочати досудове 

розслідування у кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального 

правопорушення;  

► під час судового розгляду забезпечується повне фіксування судового засідання за 

допомогою звукозаписувального технічного засобу;  

 

Завдання № 169 (складність 1) 

У якій відповіді правильно розкрито зміст принципу підтримання державного обвинувачення 

у суді прокурором?  

► прокурор підтримує обвинувачення щодо тих справ, які були розслідувані слідчими 

прокуратури;  

► прокурор підтримує державне обвинувачення щодо злочину в справах публічного та 

приватного обвинувачення;  

► прокурор представляє інтереси громадян, якщо вони звернулись до нього із відповідною 

заявою;  

► прокурор обов’язково представляє обвинувачення в справах про злочини і адміністративні 

проступки;  

► прокурор підтримує державне обвинувачення лише в справах про тяжкі і особливо тяжкі 

злочини. 

 

Завдання № 170 (складність 1) 

У якому з наведених варіантів правильно зазначено вид конституційних засад судочинства за 

сферою їх дії?  

► галузеві;  

► нормативні;  

► інституційні. 

►  дисциплінарні  



► моральні;  

 

Завдання № 171 (складність 1) 

Який з наведених принципів характеризує наступне положення Конституції України: „Ніхто 

не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину”?  

► принцип забезпечення права на судовий захист. 

► принцип забезпечення права на свободу і особисту недоторканність;  

► принцип презумпції невинуватості;  

► принцип забезпечення доведеності вини;  

► принцип свободи оскарження судового рішення;  

 

Завдання № 172 (складність 1) 

В якому з наведених варіантів правильно визначено ознаку, яка характеризує певне 

положення як принцип судочинства?  

► його порушення тягне застосування юридичних санкцій. 

► виражає панівні серед науковців правові ідеї;  

► стосується лише порядку здійснення судочинства;  

► закріплене в теорії права;  

► носить обов’язковий характер лише для учасників судового процесу.  

 

Завдання № 173 (складність 1) 

У якому з наведених варіантів правильно розкрито принцип диспозитивності?  

►  кримінальне провадження в судах всіх інстанцій відбувається відкрито;  

► кожен присутній в залі судового засідання може вести стенограму, робити нотатки, 

використовувати портативні звукозаписуючі пристрої;  

► сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав 

► під час судового розгляду забезпечується повне фіксування судового засідання за 

допомогою звукозаписувального технічного засобу;  

► прокурор, слідчий зобов’язані в межах своєї компетенції розпочати досудове 

розслідування у кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального 

правопорушення;  

 

Завдання № 174 (складність 1) 

У якій відповіді правильно названо орган, що може висловити недовіру Генеральному 

прокурору України?  

► Верховна Рада України. 

► Рада національної безпеки та оборони України;  

► Кабінет Міністрів України;  

► Вища рада юстиції України;  

► Конституційний Суд України;  

 

Завдання № 175 (складність 1) 

У якій відповіді правильно названо, ким призначається на посаду Генеральний прокурор 

України?  

► Вищою радою юстиції України. 

► Радою національної безпеки і оборони України;  

► Верховною Радою України;  

► Всеукраїнською конференцією прокурорських працівників;  



► Президентом України за згодою Верховної Ради України;  

 

Завдання № 176 (складність 1) 

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”?  

►  поданням голови суду. 

►  запитом адвоката;  

►  санкцією прокурора;  

►  постановою слідчого;  

►  вмотивованим рішенням суду;  

 

Завдання № 177 (складність 1) 

У якій відповіді правильно названо акт реагування прокурора на виявлені порушення закону 

з вимогою усунення порушення закону, причин та умов, що їм сприяли?  

►  постанова;  

►  апеляційна скарга;  

►  протест;  

►  припис;  

►  подання. 

 

Завдання № 178 (складність 1) 

У якій відповіді правильно названо, ким звільняється з посади Генеральний прокурор 

України?  

► Вищою радою юстиції України 

► Верховною Радою України;  

► Президентом України ;  

► Радою національної безпеки і оборони України;  

► Всеукраїнською конференцією прокурорських працівників;  

 

Завдання № 179 (складність 1) 

Ким координується діяльність правоохоронних органів з питань протидії злочинності та 

корупції?  

► Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами;  

► Всекраїнською конференцією працівників прокуратури;  

►  Головою СБУ. 

► координаційною нарадою;  

►  Міністром юстиції України;  

 

Завдання № 180 (складність 1) 

Структура Генеральної прокуратури України затверджується:  

► Верховною Радою України  

► Кабінетом Міністрів України 

► Генеральним прокурором України  

► Всекраїнською конференцією працівників прокуратури;  

► Президентом України.  

 



Завдання № 181 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказаний період, за який прокурори та слідчі прокуратури 

підлягають атестації?  

► один рік;  

► 5 років;  

► 2 роки. 

► 3 роки;  

► 10 років;  

 

Завдання № 182 (складність 1) 

У якій відповіді неправильно вказана форма представництва прокуратурою інтересів 

громадянина або держави в суді?  

►  здійснення нагляду за дізнанням і слідством;  

► участь у розгляді судами справ;  

► звернення до суду з позовами;  

►  ініціювання перегляду судових рішень;  

► вступ у справу, порушену за позовом іншої особи. 

 

Завдання № 183 (складність 1) 

Який орган утворюється при Генеральній прокуратурі України і прокуратурах обласного 

рівня для вирішення найбільш важливих питань діяльності прокуратури?  

► секретаріат. 

► пленум;  

► науково-методична рада;  

► колегія;  

► президія;  

 

Завдання № 184 (складність 2) 

У яких із наведених варіантів правильно визначені законодавчі підстави для проникнення до 

житла громадян без дозволу суду як виняток з принципу недоторканності житла?  

► врятування життя людей та майна;  

► захист інтересів держави;  

► встановлення даних про діяльність особи;  

► безпосереднє переслідування осіб, що підозрюються у вчиненні злочину; 

► розшук викраденого майна;  

► необхідність одержання доказу у справі;  

► перевірка осіб, що притягались до кримінальної відповідальності;  

 

Завдання № 185 (складність 2) 

Які з наведених положень правильно розкривають зміст принципу забезпечення права на 

свободу та особисту недоторканність?  

► затримана особа повинна бути звільнена протягом вісімдесяти шести годин;  

► ніхто не може зазнавати втручання у його особисте життя, крім випадків передбачених 

законодавством;  

► ніхто не може бути заарештований і триматись під вартою інакше як на підставі 

мотивованого рішення суду; 

► кожен затриманий має право оскаржити своє затримання до суду;  

► кожному гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання;  

► ніхто не може бути заарештований інакше як на підставі мотивованого рішення;  



► затриманому негайно повідомляється про мотиви затримання, та його права;  

 

Завдання № 186 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано положення, що розкривають зміст принципу 

здійснення правосуддя виключно судами?  

► суд, що розглядає справу, вправі передати її на розгляд товариського суду з огляду на її 

виняткове громадське значення;  

► делегування функцій судів іншим органам чи посадовим особам не допускається;  

► дозволяється створення тимчасових судів для вирішення конкретних справ на основі 

домовленості сторін;  

► створення надзвичайних і особливих судів не допускається. 

► справи про адміністративні правопорушення розглядається судами лише у разі, якщо 

рішення щодо них не були прийняті на зборах трудового колективу підприємства, установи, 

організації;  

► народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і 

присяжних;  

► забороняється визнавати винним народного депутата у скоєні злочину без згоди на це 

Верховної Ради України;  

 

Завдання № 187 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано складові частини принципу презумпції невинуватості, 

які продовжують його формулу: „Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину ...., 

доки ......”?  

► вина особи не встановлена обвинувальним вироком суду;  

► не закінчений судовий розгляд;  

► вина особи встановлена постановою про притягнення її як обвинуваченого;  

► вина не буде встановлена особою, що веде слідство у справі. 

► і не може бути піддана покаранню;  

► вина особи не буде нею спростована;  

► слідчий не прийме рішення про закриття справи;  

 

Завдання № 188 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано положення, що розкривають зміст принципу 

презумпції невинуватості?  

► у разі скасування вироку як неправосудного держава відшкодовує шкоду завдану 

безпідставним засудженням;  

► вина особи у скоєні злочину підтверджується її відмовою від дачі показань;  

► особа повинна вчиняти всі можливі дії, для підтвердження сумнівів щодо її вини.  

► сумнівні докази не можуть бути покладені в основу вироку лише тоді, коли особа прямо 

заперечує проти цього;  

► спростування вини особи є її обов’язком. 

► усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь;  

► ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину;  

 

Завдання № 189 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано слова (словосполучення) з наступного конституційного 

положення принципу презумпції невинуватості: „Обвинувачення не може ґрунтуватись на 

.......”?  

► показаннях потерпілих;  

► показаннях свідків;  



► висновках слідчих;  

► внутрішньому переконання судді;  

► доказах одержаних незаконним шляхом;  

► припущеннях;  

► доказах зібраних стороною захисту; 

 

Завдання № 190 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано ознаки, що характеризують певне положення як 

принцип судочинства?  

► можуть змінюватись судами з власного розсуду. 

► діють у всіх чи в декількох галузях судочинства;  

► регулюють діяльність усіх державних органів;  

► виражають пaнівні в даній державі політичні і правові ідeї, які стосуються завдань і 

способу здійснення судочинства;  

► закрiплюються в нормах права, насамперед, Конституції;  

► не поширюються на діяльність спеціалізованих судів;  

► визначаються лише підзаконними нормативними актами;  

 

Завдання № 191 (складність 2) 

У яких відповідях правильно розкривається зміст принципу державної мови судочинства?  

► суд забезпечує учасникам кримінального провадження, які не володіють державною 

мовою, користуватись у разі необхідності послугами перекладача;  

► сторона обвинувачення, слідчий суддя та суд складають процесуальні документи 

державною мовою;  

► судочинство здійснюється лише державною мовою, а використання інших мов не 

допускається;  

► судочинство здійснюється українською мовою, а також офіційною мовою окремого 

регіону;  

► судочинство здійснюється мовою найбільшої національної спільноти;  

► судочинство здійснюється українською і російською мовами;  

► судочинство здійснюється українською мовою або мовою більшості учасників судового 

розгляду. 

 

Завдання № 192 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано положення, що розкривають зміст принципу гласності?  

► розгляд справ у судах відбувається відкрито за винятком випадків, коли суд вирішить 

провести закритий судовий розгляд;  

► усі судові справи розглядаються судом за участю громадськості;  

► перебіг судового процесу опубліковується в Інтернеті;  

► учасники процесу допускаються в зал судового засідання лише зі згоди суду. 

► під час розгляду справ у судове засідання допускаються всі бажаючі, за винятком 

іноземців та осіб без громадянства;  

► розгляд справи судом проводиться закрито;  

► перебіг судового процесу фіксується технічними засобами;  

 

Завдання № 193 (складність 2) 

У яких відповідях правильно названі вимоги, яким повинен відповідати кандидат на зайняття 

посади прокурора міста?  

► стаж роботи на прокурорських посадах не менше десяти років;  

► вища юридична освіта;  



► володіння іноземною мовою;  

► присвоєно військове звання офіцера. 

► досягнення двадцяти п’яти років;  

► громадянство України;  

► присвоєно почесне звання;  

 

Завдання № 194 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__ - стаж роботи на прокурорських посадах для прокурора міста Києва. 

 __?__  - період, за який прокурори та слідчі прокуратури підлягають атестації (у р.) 

 __?__  – кількість суддів (суддів у відставці) - членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

 __?__  - строк, на який призначається на посаду міжрайонний прокурор 

 

Завдання № 195 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – строк, на який призначається прокурор району 

 __?__  – стаж роботи в галузі права для помічника судді Верховного Суду України 

 __?__  –від скількох суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і 

кримінальних справ обирається один делегат на з’їзд суддів України 

 __?__  – строк, протягом якого може бути оскаржена постанова прокурора про проведення 

перевірки (у дн.) 

 

Завдання № 196 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – строк повноважень прокурора АРК 

 __?__  – кількість класних чинів працівників прокуратури 

 __?__  – строк повноважень Голови Конституційного Суду України 

 __?__  – кількість військових прокуратур регіонів 

 

Завдання № 197 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – кількість класних чинів, які присвоює Президент України; 

 __?__  – максимальний термін стажування у прокуратурі для осіб, які не мають досвіду 

практичної роботи (у р.); 

 __?__  – вік, з якого особа може бути призначена прокурором області; 

 __?__ - стаж роботи на прокурорських посадах для прокурора міста. 

№ 346, 0, 4, 2, 1, 120 

Які з наведених положень правильно розкривають зміст принципу забезпечення права на 

свободу та особисту недоторканність? + про арешт або затримання людини має бути негайно 

повідомлено родичів заарештованого чи затриманого; -ніхто не може бути заарештований 

інакше як на підставі мотивованого рішення; -ніхто не може зазнавати втручання у його 

особисте життя, крім випадків передбачених законодавством; +кожен затриманий має право 

оскаржити своє затримання до суду; -затримана особа повинна бути звільнена протягом 

вісімдесяти шести годин; +ніхто не може бути заарештований і триматись під вартою інакше 

як на підставі мотивованого рішення суду; -кожному гарантується свобода пересування, 

вільний вибір місця проживання. 

№ 347, 0, 4, 2, 1, 120 

У яких відповідях правильно вказано положення, що розкривають зміст принципу 

презумпції невинуватості? + обвинувачення не може ґрунтуватись на доказах, одержаних 

незаконним шляхом, а також на припущеннях -вина особи у скоєні злочину підтверджується 



її відмовою від дачі показань; -сумнівні докази не можуть бути покладені в основу вироку 

лише тоді, коли особа прямо заперечує проти цього; -особа повинна вчиняти всі можливі дії, 

для підтвердження сумнівів щодо її вини. -спростування вини особи є її обов’язком; +усі 

сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь; +у разі скасування вироку 

як неправосудного держава відшкодовує шкоду завдану безпідставним засудженням. 

 

Завдання № 198 (складність 2) 

У яких відповідях неправильно названі конституційні функції прокуратури України?  

► підтримання державного обвинувачення в суді;  

► нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, 

дізнання, досудове слідство;  

► представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених 

законом;  

► ведення реєстру осіб, що притягались до кримінальної відповідальності;  

► нагляд за додержанням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання та досудове слідство;  

► нагляд за судовою діяльністю;  

► представництво інтересів громадян і держави у суді у випадках, визначених законом;  

►  досудове слідство. 

► представництво інтересів держави на міжнародній арені;  

► представництво інтересів юридичних осіб у третейських судах;  

► загальний нагляд;  

► нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а 

також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням 

особистої свободи громадян. 

№ 349, 0, 4, 2, 1, 120 

У яких відповідях правильно вказано функції органів прокуратури України?  

► нагляд за додержанням законів Верховною Радою України;  

► ведення адміністративного провадження;  

 

Завдання № 199 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано, які класні чини працівників прокуратури присвоює 

Президент України?  

► державного радника юстиції України;  

► Старшого юриста України;  

► старшого радника юстиції;  

► державного радника юстиції ІІІ класу;  

► молодшого радника юстиції  

► юриста ІІ класу;  

► Заслуженого юриста України. 

 

Завдання № 200 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано, які прокуратури створюються згідно принципу 

спеціалізації?  

► прокуратури по здійсненню нагляду за досудовим розслідуванням;  

► прокуратури в адміністративних справах;  

► прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері;  

► морські прокуратури  

► природоохоронні прокуратури;  

► господарські прокуратури;  



► ювенальні прокуратури. 

 

Завдання № 201 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані завдання діяльності органів прокуратури України?  

► захищати культуру та утверджувати традиції українського народу. 

► захищати від неправомірних посягань дипломатичні представництва України за 

кордоном;  

► захищати від неправомірних посягань суспільний та державний лад України;  

► захищати від неправомірних посягань на систему органів прокуратури;  

► захищати від неправомірних посягань на майно шанованих членів суспільства;  

► захищати від неправомірних посягань соціально-економічні, політичні і особисті права та 

свободи людини і громадянина;  

► захищати осіб, яких обвинувачено у вчиненні злочину;  

 

Завдання № 202 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – кількість вищих спеціалізованих судів в Україні; 

 __?__  – кількість строків, на які може бути обрано члена Вищої ради юстиції; 

 __?__  – мінімальний вік особи – присяжного; 

 __?__  – строк повноважень голови Вищої ради юстиції 

 

Завдання № 203 (складність 2) 

У яких відповідях правильно названі вимоги, яким повинен відповідати кандидат на зайняття 

посади військового прокурора регіону?  

► досягнення двадцяти п’яти років;  

► стаж роботи на прокурорських посадах не менше десяти років;  

► вища юридична освіта;  

► громадянство України;  

► володіння іноземною мовою;  

► присвоєно почесне звання;  

►  наявність військового звання офіцера. 

 

Завдання № 204 (складність 2) 

У яких відповідях правильно названі принципи організації та діяльності прокуратури?  

►  конспірації;  

►  самоврядування;  

►  гласності;  

►  конфіденційності;  

►  єдності і централізації;  

► змагальності;  

►  єдиноначальництва і колегіальності. 

 

Завдання № 205 (складність 2) 

У яких з наведених варіантів правильно визначено принципи судочинства, які визначено 

лише у галузевому процесуальному законодавстві?  

►  державної мови судочинства; 

► безпосередності;  

► гласності;  

► публічності;  



► презумпції невинуватості;  

► рівності усіх учасників процесу перед законом і судом;  

► підтримання державного обвинувачення у суді прокурором;  

 

Завдання № 206 (складність 1) 

У якому з наведених варіантів правильно вказано носіїв судової влади в Україні, які у 

відповідності до законодавства України здійснюють правосуддя?  

► професійні судді;  

► арбітри;  

► судді товариських судів;  

► третейські судді;  

► мирові судді. 

 

Завдання № 207 (складність 1) 

У якій відповіді правильно наведено пропущене словосполучення в наступному 

законодавчому положенні? „ Cудді може бути повідомлено про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення лише __________ ...”?  

► уповноваженими особами;  

► Верховним Судом України;  

► Генеральним прокурором України або його заступникомк;  

► представниками судової влади;  

► представниками народу. 

 

Завдання № 208 (складність 1) 

У якій відповіді неправильно вказано положення, що розкривають зміст заборони сумісної 

діяльності судді із діяльністю щодо здійснення правосуддя?  

► виконувати будь-яку оплачувану роботу, крім суддівської. 

► належати до політичних партій;  

► обіймати будь-які інші оплачувані посади;  

► мати представницький мандат;  

► займатися викладацькою діяльністю;  

 

Завдання № 209 (складність 1) 

Який із перелічених обов’язків, що покладено на професійних суддів, названо неправильно?  

► дотримуватися правил суддівської етики;  

► видавати дозвіл на право здійснення певного виду діяльності;  

► не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, в тому 

числі і таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання 

► виявляти повагу до учасників процесу;  

► додержуватися присяги судді;  

 

Завдання № 210 (складність 1) 

Яка вимога, що висувається до кандидата на зайняття суддівської посади у місцевому суді 

загальної юрисдикції, названа правильно?  

► має постійне джерело доходів;  

► не має постійного місця проживання на території іноземної держави;  

► наявність незакінченої юридичної освіти;  

► наявність загального стажу роботи понад три роки 



► володіє державною мовою;  

 

Завдання № 211 (складність 1) 

Яка вимога, що висувається до кандидата на зайняття суддівської посади у місцевому суді 

загальної юрисдикції, названа правильно?  

► пройшов суддівське стажування у спеціальних навчальних закладах;  

► постійно проживає в Україні не менш як п’ять років. 

► володіє знанням державної та іноземних мов;  

► має навики у сфері судової психології;  

► має не менш як три роки стажу роботи у галузі права;  

 

Завдання № 212 (складність 1) 

Вкажіть стаж особи на посаді судді, при якому вона може бути призначена на посаду судді 

Верховного Суду України  __?__  р._________ 

 

Завдання № 213 (складність 1) 

Вкажіть стаж роботи на посаді судді, який необхідно мати для зайняття посади судді 

апеляційного суду –  __?__  р. 

 

Завдання № 214 (складність 1) 

У якій відповіді правильно наведено пропущене словосполучення в наступному 

законодавчому положенні? „ Добір кандидатів на посаду судді здійснюється…за 

результатами проходження спеціальної підготовки та 

складення_______________________________  

► кваліфікаційної заборгованості;  

► кваліфікаційного класу;  

► повноважень;  

► кваліфікаційного заліку;  

► кваліфікаційного іспиту. 

 

Завдання № 215 (складність 1) 

Вкажіть, які особи не підлягають включенню до списків народних засідателів?  

► які мають вищу освіту;  

► які мають незакінчену вищу освіту юридичну освіту;  

► які досягли шістдесятип’яти років;  

► які не працюють;  

► які мають юридичну середню спеціальну освіту. 

 

Завдання № 216 (складність 1) 

За рішенням якого органу суддя може бути затриманий до винесення обвинувального вироку 

суду?  

► органу досудового слідства;  

► органу дізнання;  

► Генерального прокурора;  

► Верховної Ради України. 

► Президента;  

 



Завдання № 217 (складність 1) 

Який орган вправі припинити повноваження судді?  

► Вища кваліфікаційна комісія України. 

► орган, який призначив суддю на посаду;  

► орган досудового слідства;  

► Верховний Суд України;  

► Вища Рада Юстиції;  

 

Завдання № 218 (складність 1) 

Який орган звертається до Президента України з поданням про призначення судді на посаду?  

► Вища рада юстиції;  

► департамент з питань суддівської діяльності Адміністрації Президента України. 

► кваліфікаційна комісія;  

► Рада національної безпеки і оборони України;  

► Верховний Суд України;  

 

Завдання № 219 (складність 1) 

У якій відповіді правильно наведено пропущене словосполучення в наступному 

законодавчому положенні? „ _________ є державною установою зі спеціальним статусом, що 

забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи ”?  

► органи дисциплінарного провадження;  

► Вища рада юстиції. 

► вища кваліфікаційна комісія суддів;  

► органи суддівського самоврядування;  

► Національна школа суддів;  

 

Завдання № 220 (складність 1) 

Який орган обирає слідчого суддю?  

► орган суддівського самоврядування;  

► відповідна рада суддів. 

►  територіальне управління державної судової адміністрації;  

► збори суддів відповідного суду;  

► голова відповідного суду;  

 

Завдання № 221 (складність 1) 

У якому з наведених варіантів правильно вказано вид кваліфікаційних комісій суддів?  

► кваліфікаційна комісія апеляційних судів;  

► кваліфікаційна комісія касаційного суду;  

► кваліфікаційна комісія Конституційного Суду України. 

► кваліфікаційна комісія вищих спеціалізованих судів;  

► Вища кваліфікаційна комісія суддів України;  

 

Завдання № 222 (складність 1) 

Стаж роботи в галузі права для особи – члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України –

  __?__  років. 

 

Завдання № 223 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано підставу притягнення судді до дисциплінарної 



відповідальності?  

► пошкодження майна суду;  

► вчинення злочину;  

► вчинення адміністративного проступку. 

► систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває 

авторитет правосуддя;  

► порушення вимог щодо участі в діяльності органів суддівського самоврядування;  

 

Завдання № 224 (складність 1) 

Що є формою атестування особи, яка пройшла спеціальну підготовку і виявила бажання бути 

рекомендованою для призначення на посаду судді?  

► кваліфікаційна співбесіда;  

► кваліфікаційний іспит;  

► кваліфікаційне тестування;  

► кваліфікаційне опитування;  

► кваліфікаційний експеримент. 

 

Завдання № 225 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано, хто здає кваліфікаційний іспит у Вищій кваліфікаційній 

комісії суддів?  

► суддя, що йде на переобрання безстроково;  

► суддя, що має стаж роботи понад десять років;  

► особа, яка пройшла спеціальну підготовку і виявила бажання бути рекомендованою для 

призначення на посаду судді;  

► суддя, що не пройшов кваліфікаційної співбесіди;  

► особа, що призначається до складу кваліфікаційної комісії. 

 

Завдання № 226 (складність 1) 

За рішенням якого органу суддя може бути відсторонений від посади у зв’язку з 

притягненням до кримінальної відповідальності?  

► Генерального прокурора;  

► органу дізнання;  

► органу досудового слідства;  

► Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

► Верховної Ради України;  

 

Завдання № 227 (складність 1) 

Хто звертається з клопотанням до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про 

відсторонення судді від посади у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності?  

► Генеральний прокурор України;  

► Верховний Суд України;  

► Вища рада юстиції;  

► орган досудового слідства;  

► Вища кваліфікаційна комісія суддів України. 

 

Завдання № 228 (складність 1) 

Хто поряд з професійними суддями розглядає, за клопотанням обвинуваченого, кримінальні 

справи про злочини, за які можливе призначення покарання у виді довічного позбавлення 

волі?  



►  народні засідателі;  

► кваліфікаційна комісія суддів;  

► збори суддів. 

► присяжні;  

► голова відповідного суду;  

 

Завдання № 229 (складність 1) 

У якій відповіді правильно наведено пропущене словосполучення в наступному 

законодавчому положенні: „Вища кваліфікаційна комісія суддів України є _________ в 

системі судоустрою України ”?  

► дорадчим органом;  

► органом суддівського самоврядування;  

► постійно діючим органом. 

► представницьким органом;  

► органом організаційного забезпечення суддівської діяльності;  

 

Завдання № 230 (складність 1) 

До якого органу суддя зобов’язаний звернутися з повідомленням про втручання в його 

діяльність як судді щодо здійснення правосуддя?  

►  органів суддівського самоврядування. 

► Вищої ради юстиції;  

► Голови Верховного Суду України;  

►  Вищої кваліфікаційної комісії суддів;  

►  Національної школи суддів;  

 

Завдання № 231 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України?  

► веде облік даних про кількість посад суддів у судах загальної юрисдикції;  

► притягає суддю до кримінальної відповідальності;  

► здійснює підвищення кваліфікації суддів. 

► призначає суддю на посаду;  

► утворює апеляційні округи;  

 

Завдання № 232 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано підставу притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності?  

►  порушення засад гласності і відкритості судового процесу;  

► пошкодження майна суду;  

► вчинення адміністративного проступку. 

► порушення вимог щодо участі в діяльності органів суддівського самоврядування;  

► вчинення злочину;  

 

Завдання № 233 (складність 1) 

У яких відповідях правильно вказано види дисциплінарних стягнень, що можуть бути 

застосовані до судді?  

► позбавлення почесного звання;  

► пониження у кваліфікаційному класі;  

► догана. 



► громадська догана;  

► штраф;  

 

Завдання № 234 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано, хто попередньо аналізує заяви (скарги) щодо 

притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності?  

► рада суддів;  

► кваліфікаційна комісія суддів;  

► Вища рада юстиції;  

► Генеральний прокурор України. 

►  служба інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії;  

 

Завдання № 235 (складність 1) 

Вставити пропущене словосполучення з наведених нижче: «При прийнятті нових законів або 

внесенні змін до чинних законів……… звуження змісту та обсягу визначених Конституцією 

України гарантій незалежності судді:  

► передбачається;  

► дозволяється;  

► не допускається. 

► презюмується;  

► допускається;  

 

Завдання № 236 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані положення, що стосуються заборони поєднання 

суддівської та іншої діяльності?  

► здійснювати творчу діяльність;  

►  поєднувати свою діяльність із підприємницькою або адвокатською діяльністю  

► належати до професійної спілки;  

► брати участь у політичних акціях. 

► входити до складу органів суддівського самоврядування;  

► здійснювати викладацьку діяльність;  

► здійснювати наукову діяльність;  

 

Завдання № 237 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано вимоги, яким повинен відповідати кандидат на 

зайняття суддівської посади в апеляційному суді?  

► мати вищу юридичну освіту. 

► володіти державною мовою та однією з мов національних меншин;  

► досягнути тридцятирічного віку;  

► мати стаж роботи у галузі права не менш як сім років;  

► перебувати на суддівській посаді не менш як п’ять років;  

► володіти навиками роботи із неповнолітніми;  

► здійснювати свою діяльність на професійній основі;  

 

Завдання № 238 (складність 2) 

У яких відповідях правильно названі визначені у законодавстві гарантії, що забезпечують 

незалежність суддів?  

► порядок здійснення правосуддя, визначений процесуальним законом;  

► обов’язковість для судді вказівок вищих органів влади в Україні;  



► робота суду організовується на засаді самофінансування;  

► недоторканність судді;  

► передбачена законом необхідність звітування перед органами державної влади про 

проведену роботу;  

► можливість притягнення судді до відповідальності у загальному порядку. 

► особливий порядок звільнення судді ;  

 

Завдання № 239 (складність 2) 

У яких відповідях правильно наведено положення, що розкривають зміст суддівської 

недоторканності?  

► затримання судд не може бути здійснено без згоди Верховної Ради України і ;  

► суддя може бути заарештований за рішенням слідчого, що розслідує кримінальну справу;  

► дозволяється особистий обшук судді, якщо на думку працівників міліції при ньому є 

документи, що стосуються вчиненого злочину;  

► недоторканність не поширюється на службове приміщення судді та його транспорт;  

► суддя, затриманий за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна чи 

адміністративна відповідальність, повинен бути негайно звільнений після з’ясування його 

особи;  

► прослуховування телефонних розмов судді дозволяється лише зі згоди прокурора;  

► справу про злочин, вчинений суддею, розглядає спеціальний суд, що створюється 

Верховною Радою України. 

 

Завдання № 240 (складність 2) 

У якому з наведених варіантів правильно вказано підстави для звільнення судді?  

► припинення громадянства судді;  

► виїзд на тимчасове проживання за кордон;  

► неможливість виконання повноважень за станом здоров’я;  

► скасування рішення судді вищестоящим судом;  

► тимчасове захворювання судді;  

► закінчення строку, на який його обрано чи призначено;  

► застосування до судді дисциплінарного стягнення. 

 

Завдання № 241 (складність 2) 

У якому з наведених варіантів правильно вказано права суддів?  

► справедливо розглядати і вирішувати судові справи 

► виявляти повагу до учасників процесу;  

► додержуватися присяги судді;  

►  підвищувати свій професійний рівень;  

► брати участь у суддівському самоврядуванні;  

► утворювати громадські об’єднання з метою захисту своїх прав та інтересів;  

► дотримуватися правил суддівської етики;  

 

Завдання № 242 (складність 2) 

У якому з наведених варіантів правильно вказані органи, що здійснюють дисциплінарне 

провадження щодо судді?  

► Вища кваліфікаційна комісія суддів України;  

► Міністр юстиції України. 

► Генеральний прокурор України;  

► кваліфікаційна комісія суддів;  

► рада суддів;  



► Верховний Суд України;  

► Вища рада юстиції;  

 

Завдання № 243 (складність 2) 

У яких із наведених варіантів правильно вказано повноваження Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України?  

► надає необхідну методичну допомогу суддям;  

► вирішує питання соціального захисту суддів;  

► забезпечує єдність судової практики. 

► застосовує дисциплінарні стягнення до суддів місцевих та апеляційних судів;  

► проводить добір кандидатів на посаду судді вперше;  

► створює безпечні умови праці для суддів;  

► забезпечує належні умови функціонування судів;  

 

Завдання № 244 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано, хто входить до складу Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів?  

► десять суддів, обраних органами суддівського самоврядування;  

► двоє представників від Президента України;  

► вісім осіб, які обираються з’їздом суддів України;  

► двоє осіб, що обираються з’їздом представників вищих юридичних навчальних закладів та 

наукових установ;  

► одна особа, яка призначається Головою Державної судової адміністрації України. 

► двоє представників від Ради національної безпеки і оборони України;  

► п’ять суддів, обраних органами суддівського самоврядування;  

 

Завдання № 245 (складність 2) 

У якій відповіді неправильно вказано обов’язки, що покладено згідно із законодавством на 

професійних суддів?  

► дотримуватися правил суддівської етики;  

► здійснювати нагляд за органами дізнання та досудового слідства;  

► не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом;  

►  брати участь у суддівському самоврядуванні;  

► своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи 

відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства;  

► дотримуватись розпоряджень Президента та інших органів державної влади; 

► виявляти повагу до учасників процесу;  

 

Завдання № 246 (складність 2) 

У яких відповідях неправильно вказано підстави для звільнення судді?  

► досягнення суддею шістдесятирічного віку;  

► подання суддею заяви про відставку;  

► визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим;  

► порушення суддею вимог щодо несумісності;  

► порушення норм процесуального законодавства під час здійснення правосуддя. 

► застосування до судді дисциплінарного стягнення - догани;  

► набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді;  

 



Завдання № 247 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано вимоги, що пред’являються до кандидата на посаду 

судді?  

► проходження стажування в судових органах не менше 6 місяців  

► проживання в Україні протягом 5 років  

►  наявність наукового ступеня 

► стаж роботи в галузі права не менше 2 років  

► вища освіта  

► досягнення 25-річного віку  

► громадянин України  

 

Завдання № 248 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані вимоги, яким повинні відповідати особи для зайняття 

посади судді Верховного Суду України?  

► Стаж роботи на посаді судді не менше 15 років  

► Стаж роботи в галузі права не менше 7 років  

►  науковий ступінь та стаж наукової діяльності в галузі права не менше 15 років  

► Вища юридична освіта 

► Досягнення 35-річного віку  

► Володіння мовою, на якій проводиться судочинство в даній місцевості  

► Стажування в судових органах протягом одного року  

 

Завдання № 249 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані вимоги, яким повинні відповідати особи, які 

претендують на зайняття посади судді міськрайонного суду?  

► Досягнення 25-річного віку  

► Стажування в судових органах протягом 6 місяців  

► Стаж роботи в галузі права не менше 3 років 

► проходження спеціальної перевірки  

► Мінімальний строк проживання в Україні протягом останніх 20 років  

► Перебування в резерві на посади суддів  

► Стаж педагогічної роботи не менше 10 років  

 

Завдання № 250 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано, хто не може бути членом Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України ?  

► співробітники СБУ;  

►  особи, які мають не погашену або не зняту судимість,;  

►  представники юридичних вищих навчальних закладів  

►  особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;  

►  особи, які перебувають на адміністративних посадах у судах;  

► судді. 

► судді у відставці;  

 

Завдання № 251 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані особи, які не можуть бути рекомендовані на посаду 

судді?  

► які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів; 

-які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. 

► які здобули вищу юридичну освіту в іноземних державах  



► які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню 

обов'язків судді;  

► які мають не зняту чи не погашену судимість; 

-які досягли шістдесятирічного віку;  

► визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;  

 

Завдання № 252 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані завдання Національної школи суддів України ?  

►  здійснення спеціальної підготовки кандидатів на поcаду судді;  

► надання висновку про можливість притягнення судді до кримінальної відповідальності;  

► порушення кримінальної справи щодо судді. 

►  здійснення науково-методичного забезпечення Вищої ради юстиції;  

►  здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів апеляційних судів;  

►  здійснення підготовки працівників апаратів судів;  

► подання рекомендацій про призначення суддів вперше;  

 

Завдання № 253 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані вимоги, яким повинні відповідати особи, які займають 

посади суддів апеляційного суду області?  

► вища юридична освіта  

► громадянство України 

► стажування в судових органах протягом одного року  

► стаж роботи не менше 10 років  

► перебування на дійсній військовій службі  

► наявність будь-якого військового звання  

► стаж роботи на посаді судді не менше 5 років  

 

Завдання № 254 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані дисциплінарні стягнення, що можуть бути застосовані 

щодо судді?  

► стажування не менше 6 місяців у судах відповідної судової юрисдикції 

► досвід роботи в адміністративних органах  

►  сувора догана;  

►  науковий ступінь та стаж наукової діяльності в галузі права не менше 10 років  

►  пониження кваліфікаційного класу  

►  ненадання щорічної відпустки; 

+ попередження;  

►  переведення до суду нижчого рівня;  

► досягнення 30-річного віку  

► громадянин України  

►  пониження в посаді;  

► стаж роботи на посаді судді не менше 5 років  

►  звільнення з адміністративної посади. 

№ 451, 0, 5, 2, 1, 120 

У яких відповідях правильно вказані вимоги, яким повинен відповідати суддя апеляційного 

адміністративного суду ?  

► стаж роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менше 3 років  

 

Завдання № 255 (складність 2) 

У яких відповідях неправильно вказані вимоги, яким повинні відповідати претенденти на 



посаду судді місцевого господарського суду?  

► стажування в судових органах протягом одного року  

► проживання в Україні протягом 10 років 

► вища юридична освіта  

►  володіння державною мовою  

► стаж роботи в галузі права не менше 2 років  

► стаж роботи на посаді судді не менше 3 років  

► громадянин України  

 

Завдання № 256 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані вимоги, яким повинен відповідати суддя апеляційного 

господарського суду ?  

► досягнення 30-річного віку  

► стаж роботи на посаді судді не менше 5 років  

► стаж роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менше 3 років  

► стажування не менше 6 місяців у судах відповідної судової юрисдикції  

► вища юридична освіта  

► мінімальний строк проживання в Україні не менше 20 років 

► досвід роботи в адміністративних органах  

 

Завдання № 257 (складність 2) 

Вкажіть послідовно ? 

 __?__  – стаж наукової діяльності в галузі права для судді вищого спеціалізованого суду 

 __?__  – кількість членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що призначаються Головою 

Державної судової адміністрації 

 __?__  – кількість палат Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

 __?__  – кількісний склад Служби інспекторів при Вищій кваліфікаційній комісії суддів 

 

Завдання № 258 (складність 2) 

Вкажіть послідовно ? 

 __?__  – кількість членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що обираються з’їздом 

адвокатів України 

 __?__  – мінімальний вік особи – народного засідателя 

 __?__  – строк повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

 __?__  – строк, на який обирається слідчий суддя. 

 

Завдання № 259 (складність 1) 

В якому з наведених варіантів правильно розкрито законодавче розуміння Вищої ради 

юстиції?  

► державний орган відповідальний за формування високопрофесійного суддівського 

корпусу, а також за прийняття рішень стосовно порушень вимог законодавства іншими 

органами влади та про дисциплінарну відповідальність суддів і прокурорів;  

► колегіальний, постійно діючий, незалежний орган, відповідальний за формування 

високопрофесійного суддівського корпусу, а також за прийняття рішень стосовно порушень 

суддями і прокурорами вимог щодо несумісності та про їх дисциплінарну відповідальність;  

► колегіальний орган виконавчої влади, який на професійній основі вирішує питання про 

формування високопрофесійного суддівського корпусу, застосування заходів дисциплінарної 

відповідальність щодо працівників органів юстиції;  

► вищий орган виконавчої влади відповідальний за формування високопрофесійного 

суддівського корпусу, а також за прийняття рішень стосовно реалізації державної правової 



політики, вирішення питань про дотримання суддями і прокурорами вимог щодо 

несумісності та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;  

► колегіальний незалежний орган відповідальний за формування високопрофесійного 

суддівського корпусу, а також за організаційно-технічне забезпечення діяльності судів, 

прийняття рішень стосовно притягнення суддів і прокурорів до дисциплінарної 

відповідальності. 

 

Завдання № 260 (складність 1) 

Кількість членів Вищої ради юстиції, які призначаються з’їздом представників юридичних 

вищих навчальних закладів та наукових установ –  __?__  

 

Завдання № 261 (складність 1) 

У якій з відповідей правильно вказано, хто з членів Вищої ради юстиції входить до її складу 

за посадою?  

► Голова служби безпеки України;  

► Голова Верховної Ради України;  

► Голова Вищого господарського суду України  

► Голова Конституційного Суду України;  

► Голова Верховного суду України. 

 

Завдання № 262 (складність 1) 

У якій з відповідей правильно вказано, хто з членів Вищої ради юстиції входить до її складу 

за посадою?  

► Голова Національної ради з безпеки і оборони України. 

► Міністр юстиції;  

► Голова державної судової адміністрації;  

► Прем’єр-Міністр України;  

► Міністр внутрішніх справ;  

 

Завдання № 263 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано, за якої кількості призначених членів Вища рада юстиції 

вважається повноважною?  

► одна третя від її конституційного складу;  

► дві третіх від її конституційного складу;  

► більшість від її конституційного складу;  

►  п’ятнадцяти членів 

►  чотирнадцяти членів;  

 

Завдання № 264 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано, що може бути підставою для втрати особою членства у 

Вищій раді юстиції?  

► втрата довіри в інших членів Вищої ради юстиції;  

► здійснення іншої оплачуваної роботи;  

► зміна віросповідання. 

► обрання особи депутатом обласної ради;  

► відмова скласти присягу;  

 



Завдання № 265 (складність 1) 

У якій відповіді правильно розкрито порядок обрання Голови Вищої ради юстиції?  

► обирається на з’їзді суддів України без права переобрання;  

► обирається на засіданні Вищої ради юстиції без права переобрання;  

► обирається на засіданні Вищої ради юстиції з правом переобрання;  

► обирається на засіданні Вищої ради юстиції з числа членів, що входять за посадою. 

► обирається на засіданні Верховної Ради України без права переобрання;  

 

Завдання № 266 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано, хто очолює Вищу раду юстиції?  

►  Генеральний прокурор України;  

►  пленум Вищої ради юстиції;  

►  президія Вищої ради юстиції;  

►  Міністр юстиції;  

► Голова Вищої ради юстиції 

 

Завдання № 267 (складність 1) 

У якій відповіді неправильно вказаний орган, що призначає членів Вищої ради юстиції?  

►  Кабінет Міністрів України;  

►  з’їзд адвокатів України;  

►  з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ. 

►  з’їзд суддів України;  

►  Верховна Рада України;  

 

Завдання № 268 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано законодавче розуміння „суддівського самоврядування”?  

► самостійне колективне вирішення питань внутрішньої діяльності судів суддями та 

народними засідателями;  

► самостійне колективне вирішення питань управління та контролю у системі судів України 

професійними суддями. 

► самостійне вирішення професійними суддями питань організації і внутрішньої діяльності 

судів;  

► самостійне колективне вирішення питань внутрішньої діяльності судів суддями;  

► самостійне колективне вирішення питань щодо суті розгляду справ у судах;  

 

Завдання № 269 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано, з ініціативи кого можуть бути скликані збори місцевого 

суду?  

► на вимогу керівника територіального управління державної судової адміністрації;  

► на вимогу вищестоящого органу суддівського самоврядування;  

► на вимогу не менше третини суддів даного суду;  

► на вимогу президії суду;  

► на вимогу не менше половини суддів даного суду. 

 

Завдання № 270 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано періодичність скликання зборів суддів апеляційних 

судів?  

► не рідше одного разу на рік;  

► не рідше двох разів на рік;  



► не рідше двох разів у три місяці;  

► не рідше одного разу у шість місяців;  

► не рідше одного разу на три місяці. 

 

Завдання № 271 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано, на кого покладається обов’язок виконання рішень зборів 

суддів апеляційних судів?  

► голову суду або його заступника;  

► керівника апарату суду;  

► раду суддів відповідного суду. 

► колегію суду;  

► голову судової палати;  

 

Завдання № 272 (складність 1) 

Хто очолює Державну судову адміністрацію України?  

► Голова Вищої ради юстиції України;  

► Міністр юстиції України;  

► Голова Ради суддів України. 

► Голова Верховного Суду України;  

► Голова Державної судової адміністрації України;  

 

Завдання № 273 (складність 1) 

Ким призначається на посаду Голова Державної судової адміністрації України?  

► Президентом України одноосібно;  

► Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України;  

► Головою Верховного Суду України. 

► Радою суддів України;  

► Прем’єр-міністром України за поданням Ради суддів України;  

 

Завдання № 274 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано найвищий орган суддівського самоврядування?  

► збори суддів Верховного Суду України;  

► Рада суддів України. 

► Міністр юстиції;  

► керівник місцевого органу державної виконавчої влади;  

► з’їзд суддів України;  

 

Завдання № 275 (складність 1) 

У якій відповіді неправильно вказано повноваження Ради суддів України?  

► здійснює контроль за організацією діяльності судів ;  

► вирішує питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів Верховного 

Суду України. 

► розглядає питання правового захисту суддів ;  

►  обирає та звільняє Голову Державної судової адміністрації України;  

► затверджує зразки посвідчень судді;  

 

Завдання № 276 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано, ким скликається черговий з’їзд суддів України?  



► президією з’їзду суддів України;  

► головою з’їзду суддів України. 

► Радою суддів України;  

► президією Верховного Суду України;  

► Головою Верховного Суду України;  

 

Завдання № 277 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано, чим визначається кількісний склад Ради суддів України?  

► конференціями суддів. 

► президією з’їзду суддів України;  

► з’їздом суддів України;  

► Законом України «Про судоустрій і статус суддів»;  

► головою з’їзду суддів України;  

 

Завдання № 278 (складність 1) 

Кількість членів Вищої ради юстиції, які призначаються з’їздом представників юридичних 

вищих навчальних закладів та наукових установ –  __?__  

 

Завдання № 279 (складність 1) 

Вид дисциплінарного стягнення, яке Вища рада юстиції може накласти на суддю Верховного 

чи вищого спеціалізованого суду?  

►  позбавлення доплат за вислугу років . 

►  звільнення з адміністративної посади  

►  попередження про службову невідповідність;  

►  догана ;  

►  заборона переведення до вищого суду;  

 

Завдання № 280 (складність 1) 

Який орган здійснює організаційне забезпечення діяльності органів судової влади?  

► Рада суддів України. 

► Президент України;  

► Державна судова адміністрація України;  

► Верховний Суд України;  

► Кабінет Міністрів України;  

 

Завдання № 281 (складність 1) 

Скільки представників від місцевих адміністративних судів входить до складу Ради суддів 

України? –  __?__  

 

Завдання № 282 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано, що може бути підставою для припинення повноважень 

члена Вищої ради юстиції?  

►  припинення громадянства. 

► здійснення викладацької роботи;  

► обрання особи депутатом обласної ради;  

► втрата довіри в інших членів Вищої ради юстиції;  

► відмова скласти присягу;  

 



Завдання № 283 (складність 1) 

Хто забезпечує виконання розпоряджень головуючого в судовому засіданні?  

► судова палата;  

► судовий розпорядник;  

► голова суду;  

► керівник апарату. 

► канцелярія;  

 

Завдання № 284 (складність 1) 

Кількість суддів, що призначаються Верховною Радою України до складу Вищої ради 

юстиції -  __?__  

 

Завдання № 285 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано мету діяльності Міністерства юстиції України в системі 

органів державної виконавчої влади?  

► правове забезпечення діяльності правоохоронних органів;  

► судовий контроль за діяльністю правоохоронних органів;  

► забезпечення формування та реалізація державної правової політики;  

► забезпечення діяльності прокуратури. 

► організація діяльності судової влади;  

 

Завдання № 286 (складність 1) 

Який орган спрямовує і координує діяльність Міністерства юстиції України?  

► Кабінет Міністрів України;  

► Верховна Рада України;  

► Президент України;  

► Міністр юстиції України;  

► Державна судова адміністрація України. 

 

Завдання № 287 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано складовий елемент системи органів юстиції України?  

► міський центральний апарат юстиції. 

► районне управління юстиції;  

► окружне відділення юстиції;  

► регіональне управління юстиції;  

► районний відділок юстиції;  

 

Завдання № 288 (складність 1) 

Який орган здійснює організаційне забезпечення Верховного Суду України ?  

► Верховна Рада України;  

► апарат Верховного Суду України ;  

► Кабінет Міністрів України;  

► Президент України  

► Міністр юстиції України. 

 

Завдання № 289 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано орган, що призначає членів Вищої ради юстиції?  

► з’їзд працівників органів юстиції України;  



► конференція суддів загальних судів;  

► з’їзд суддів України;  

► міністерство юстиції України. 

► Всеукраїнська конференція працівників прокуратури;  

► конференція працівників органів внутрішніх справ і служби безпеки України;  

► Рада суддів України;  

 

Завдання № 290 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано вимоги, що ставляться до особи, яка призначається 

членом Вищої ради юстиції  

► має необхідні морально-вольові та етичні якості;  

► досягла шістдесятип’ятирічного віку;  

► володіння державною мовою і мовою однієї з національних меншин України;  

► має вищу юридичну освіту. 

► звільнення із попереднього місця праці;  

► проживає в Україні не менш як десять останніх років;  

► здобула науковий ступінь;  

 

Завдання № 291 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано структурні підрозділи Вищої ради юстиції?  

► секція з питань поновлення на роботі суддів, адвокатів, прокурорів;  

► секція з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад;  

► секція з питань припинення відставки судді;  

► атестаційна секція. 

► секція з питань забезпечення реалізації державної правової політики;  

► дисциплінарна секція;  

► секція з питань організаційного забезпечення діяльності судів;  

 

Завдання № 292 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано, які акти приймає Вища рада юстиції?  

► рішення про присвоєння державних нагород. 

► подання про призначення суддів;  

► подання про відзначення окремих суддів;  

► рішення про припинення повноважень судді;  

► подання про призначення особи членом Вищої Ради юстиції;  

► рішення про створення нових штатних одиниць у судах;  

► рішення про дисциплінарну відповідальність;  

 

Завдання № 293 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано осіб, які не можуть бути обрані делегатами на з’їзд 

суддів України?  

►  судді, які займають адміністративні посади;  

►  судді, які є членами Ради суддів України;  

►  судді у відставці;  

►  судді, які мають дисциплінарні стягнення. 

►  судді, які призначені на посаду вперше;  

►  судді, які є членами Вищої ради юстиції;  

►  судді, які є членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів;  

 



Завдання № 294 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані основні завдання Міністерства юстиції України?  

► безпосереднє керівництво візовою службою;  

► здійснення захисту інтересів України у Європейському суді з прав людини;  

►  забезпечення формування і реалізація політики у сфері виконання кримінальних 

покарань;  

►  працевлаштування випускників вищих юридичних навчальних закладів;  

► організація роботи нотаріату;  

► організаційне керівництво судами;  

► виконання адміністративних стягнень. 

 

Завдання № 295 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано повноваження зборів суддів місцевого суду?  

► обговорюють питання щодо створення колегії суду;  

► обговорюють питання щодо списків присяжних засідателів;  

► обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності суду;  

► заслуховують звіти суддів, які обіймають адміністративні посади;  

► заслуховують звіти суддів, які перебувають у відставці. 

► заслуховують звіти голів місцевих державних адміністрацій;  

► обговорюють питання щодо дисциплінарної відповідальності судді;  

 

Завдання № 296 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані права Міністерства юстиції України?  

► відмовляти в реєстрації актів Верховної Ради України;  

► скасовувати акти Кабінету Міністрів України;  

► скасовувати рішення місцевих судів. 

► скасовувати рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств;  

► анулювати видані свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта;  

►  забезпечувати ведення Державного реєстру атестованих судових експертів;  

► подавати протести на незаконні акти Кабінету Міністрів України;  

 

Завдання № 297 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано, хто входить до складу Вищої ради юстиції за посадою?  

►  Голова Державної судової адміністрації;  

►  Генеральний прокурор України;  

►  Голова Верховного Суду України;  

► голови вищих спеціалізованих судів;  

► голови апеляційних судів;  

►  Міністр юстиції України;  

► голови місцевих судів. 

 

Завдання № 298 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано, через які органи здійснює свої повноваження 

Міністерство юстиції України?  

► територіальні управління державної судової адміністрації. 

► Міністра юстиції України;  

► міські управління юстиції;  

► органи виконання покарань;  

► Кабінет Міністрів України;  

► підприємства, що належать до сфери його управління;  



► районні в містах управління юстиції;  

 

Завдання № 299 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано порядок формування Ради суддів України?  

►  один суддя від Вищого господарського суду;  

►  один представник від Міністерства юстиції України;  

►  один представник від Вищої ради юстиції. 

►  п’ять суддів від місцевих господарських судів;  

► три представники від зїзду суддів України ;  

►  один суддя від Верховного Суду України;  

► один суддя від Конституційного Суду України;  

 

Завдання № 300 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано особу, яка має право відкривати з’їзд суддів України?  

►  Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів; 

- Голова Верховного Суду України; 

+ голова Ради суддів України; 

- Голова Конституційного Суду України;  

►  Голова Державної судової адміністрації;  

►  Міністр юстиції України. 

►  найстарший за віком член Ради суддів України;  

 

Завдання № 301 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані права Міністерства юстиції України?  

► анулювати видані свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта;  

► відмовляти в реєстрації актів Верховної Ради України;  

► подавати протести на незаконні акти Кабінету Міністрів України;  

► скасовувати рішення місцевих судів. 

►  забезпечувати ведення Державного реєстру атестованих судових експертів;  

► скасовувати рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств;  

► скасовувати акти Кабінету Міністрів України;  

 

Завдання № 302 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано повноваження з’їзду суддів України?  

► призначає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів;  

► дає згоду на призначення міністра юстиції України;  

► оголошує імпічмент Президенту України;  

► розглядає справи як вища судова інстанція;  

► призначає суддів Конституційного Суду України;  

► призначає членів Вищої ради юстиції. 

► заслуховує інформацію голови Конституційного суду України про діяльність цього 

органу;  

 

Завдання № 303 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано підстави для припинення повноважень члена Вищої 

ради юстиції?  

► неможливість виконання обов’язків за станом здоров’я при наявності медичного 

висновку, підтвердженого судом. 

► порушення щодо нього дисциплінарного провадження;  



► виїзд для виконання посадових обов’язків за кордон;  

► оголошення його померлим;  

► вступ до політичної партії;  

► відмова від призначення на вищу посаду;  

► порушення присяги;  

 

Завдання № 304 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано повноваження голови Вищої ради юстиції?  

► направлення Президенту подань Вищої ради юстиції про призначення судді на посаду;  

► розпорядження коштами бюджету України;  

► призначення засідань Вищої ради юстиції;  

► загальне керівництво Радою суддів України;  

► прийняття на роботу членів Вищої Ради юстиції;  

► притягнення до дисциплінарної відповідальності членів Вищої ради юстиції. 

► організація роботи Вищої ради юстиції;  

 

Завдання № 305 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано повноваження Ради суддів України?  

►  притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;  

► призначає та звільняє Голову Державної судової адміністрації України;  

► прийняття на роботу членів Національної школи суддів. 

► притягнення до дисциплінарної відповідальності членів Вищої ради юстиції;  

► розглядає питання правового захисту суддів,;  

► направлення Президенту подань про призначення судді на посаду;  

► розпорядження коштами бюджету України;  

 

Завдання № 306 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано організаційні форми суддівського самоврядування?  

► пленум Верховного Суду України. 

► з’їзд суддів України;  

►  конференція суддів загальних судів;  

► президії судів;  

► збори суддів Верховного Суду України;  

► кваліфікаційні комісії суддів військових судів;  

► наради суддів;  

 

Завдання № 307 (складність 2) 

У відповідях під якими номерами неправильно вказані вимоги, яким повинні відповідати 

претенденти на посаду члена Вищої ради юстиції України?  

► Не старший 64 років 

► Стаж роботи в галузі права не менше 15 років  

► Вік не менше 35 років  

► Необхідні ділові і моральні якості  

► Вища юридична освіта  

► Складення кваліфікаційного іспиту  

► Громадянин України  

 

Завдання № 308 (складність 2) 

Вкажіть послідовно 



 __?__  – кількість суддів від апеляційних адміністративних судів у Раді суддів України; 

 __?__  – кількість суддів від апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а 

також справ про адміністративні правопорушення в Раді суддів України 

 __?__  – мінімальний вік-вимога для зайняття посади прокурора району. 

 __?__  – кількість членів Ради суддів України 

 

Завдання № 309 (складність 2) 

Вкажіть послідовно 

 __?__  – кількість суддів від місцевих загальних судів у Раді суддів України; 

 __?__  – загальна кількість суддів, які мають право розглядати справу по обвинуваченню у 

злочині, за який може бути призначено покарання понад 10 років позбавлення волі; 

 __?__  – загальна кількість суддів- членів судової колегії, які мають право розглядати справу 

по обвинуваченню у злочині, за який може бути призначено покарання у виді довічного 

позбавлення волі; 

 __?__  – максимальний термін у роках, який допускається між скликанням з’їздів суддів 

України. 

 

Завдання № 310 (складність 2) 

Вкажіть послідовно 

 __?__  – кількість суддів суду загальної юрисдикції, від якої на з’їзд суддів України 

обирається один делегат; 

 __?__  – кількість суддів - членів Вищої ради юстиції; 

 __?__  – стаж роботи суддею для судді для рекомендації членом Вищої ради юстиції. 

 __?__  – загальна кількість членів судової колегії, які мають право, за клопотанням 

обвинуваченого, розглядати справу по обвинуваченню у злочині, за який може бути 

призначено покарання у виді довічного позбавлення волі 

 

Завдання № 311 (складність 2) 

Вкажіть послідовно 

 __?__  – кількість делегатів на з’їзд суддів від Конституційного суду України. 

 __?__  – кількість делегатів на з’їзд суддів від Верховного суду України.. 

 __?__  – кількість представників від Верховного Суду України у Раді суддів України; 

 __?__  – термін, на який призначаються члени Вищої ради юстиції 

 

Завдання № 312 (складність 2) 

Вкажіть послідовно 

 __?__  – кількість строків перебування на посаді для члена Вищої ради юстиції; 

 __?__  – мінімальний вік – вимога для члена Вищої ради юстиції; 

 __?__  – термін, на який обирається голова Вищої ради юстиції. 

 __?__  - кількість секцій Вищої ради юстиції 

№ 555, 0, 6, 2, 1, 120 

У яких відповідях правильно вказано суддів, дисциплінарне стягнення щодо яких вправі 

застосувати лише Вища рада юстиції? -голова Міжнародного комерційного арбітражу; -

голова апеляційного суду області; -заступник голови місцевого суду; -суддя 

адміністративного апеляційного суду; +суддя Вищого Адміністративного суду України 

+заступник голови Вищого господарського суду України; +Голова Верховного Суду 

України. 

 



Завдання № 313 (складність 1) 

У відповіді під яким номером правильно названа одна з форм досудового розслідування?  

► передсудове слідство;  

► досудове переслідування. 

► досудове слідство;  

► попереднє слідство;  

► досудове дізнання;  

 

Завдання № 314 (складність 1) 

У відповіді під яким номером правильно названа одна з форм досудового розслідування?  

► оперативно-розшукова діяльність. 

► досудове переслідування;  

► досудовий розшук;  

► попереднє розслідування;  

► дізнання;  

 

Завдання № 315 (складність 1) 

У відповіді під яким номером правильно вказано, що таке дізнання?  

► це форма досудового розслідування, яка регламентує завершальний етап досудового 

розслідування;  

► це система процесуальних дій. 

► це основна форма досудового розслідування;  

► це форма досудового розслідування кримінальних проступків;  

► це форма досудового розслідування, яка регламентує процедуру проведення слідчих дій;  

 

Завдання № 316 (складність 1) 

У відповіді під яким номером правильно вказано, що таке досудове слідство?  

► це сукупність оперативно-розшукових заходів;  

► це діяльність суду по розгляду та вирішенню справи. 

► це форма досудового розслідування злочинів;  

► це факультативна форма досудового розслідування;  

► це принцип судочинства;  

 

Завдання № 317 (складність 1) 

У який строк з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку має 

бути закінчене досудове розслідування?  __?__  міс. 

 

Завдання № 318 (складність 1) 

У який строк з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину має бути закінчене 

досудове розслідування?  __?__  міс. 

 

Завдання № 319 (складність 1) 

Максимальний строк затримання підозрюваного у вчиненні злочину без рішення 

суду?  __?__  год. 

 

Завдання № 320 (складність 1) 

У відповіді під яким номером правильно названо орган досудового розслідування згідно 



перехідних положень КПК?  

► судовий слідчий;  

► слідчий суддя;  

► приватний слідчий (детектив);  

► слідчі підрозділи прокуратури;  

► начальник слідчого ізолятора. 

 

Завдання № 321 (складність 1) 

У відповіді під яким номером правильно названо орган досудового розслідування?  

► слідчий органу державного пожежного нагляду;  

► начальник слідчого ізолятору;  

► слідчий прикордонної служби;  

► слідчі підрозділи органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства;  

► слідчий суддя. 

 

Завдання № 322 (складність 1) 

У відповіді під яким номером правильно названо орган досудового розслідування?  

► слідчий прикордонної служби;  

► начальник слідчого ізолятору;  

► приватний слідчий (детектив);  

► слідчі підрозділи органів безпеки. 

► судовий слідчий;  

 

Завдання № 323 (складність 1) 

У відповіді під яким номером правильно названо орган досудового розслідування?  

► начальник слідчого ізолятору;  

► слідчий прикордонної служби;  

► слідчий митної служби;  

► судовий слідчий. 

► слідчі підрозділи органів внутрішніх справ;  

 

Завдання № 324 (складність 1) 

У відповіді під яким номером правильно названо орган досудового розслідування?  

► судовий слідчий. 

► слідчі підрозділи органів державного бюро розслідувань;  

► слідчий прикордонної служби;  

► начальник слідчого ізолятору;  

► слідчий митної служби;  

 

Завдання № 325 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано орган, який очолює систему органів внутрішніх справ 

України?  

► Прем’єр-міністр України;  

► міністр внутрішніх справ;  

► Кабінет міністрів України  

► Президент України. 

► Міністерство внутрішніх справ України;  

 



Завдання № 326 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано орган, що здійснює постійний контроль за діяльністю 

Служби безпеки України?  

► Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;  

►  Верховна Рада України;  

► Кабінет міністрів України;  

► Генеральний прокурор України. 

► Прем’єр-міністр України;  

 

Завдання № 327 (складність 1) 

З якого моменту розпочинається досудове розслідування?  

►  проведення обшуку. 

►  внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань;  

►  затримання особи;  

►  повідомлення про підозру;  

►  притягнення до кримінальної відповідальності;  

 

Завдання № 328 (складність 1) 

Ким затверджується Єдиний реєстр досудових розслідувань?  

►  Кабінетом Міністрів України;  

►  Генеральною прокуратурою України за погодженням з МВС, СБУ, органом, що здійснює 

контроль за додержанням податкового законодавства;  

►  Президентом України;  

►  керівником слідчого підрозділу;  

►  Верховною Радою України. 

 

Завдання № 329 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано, хто здійснює постійний контроль за дотриманням 

конституційних прав громадян та законодавства в оперативно-розшуковій діяльності СБУ?  

► Президент України;  

► Генеральний прокурор України. 

► Верховна Рада України;  

► спеціально призначені Президентом України посадові особи;  

► Кабінет міністрів України;  

 

Завдання № 330 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано, хто очолює Службу безпеки України?  

► Прем’єр-міністр України;  

► Президент України;  

► Голова Служби безпеки України;  

► Голова Ради національної безпеки і оборони України;  

► Секретар Ради національної безпеки і оборони. 

 

Завдання № 331 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано, хто призначає Голову Служби безпеки України?  

► Президент України;  

► Кабінет міністрів України;  

► Генеральний прокурор України. 

► спеціально призначені Президентом України посадові особи;  



► Верховна Рада України;  

 

Завдання № 332 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано, які акти в межах своєї компетенції видає Міністр 

внутрішніх справ України?  

►  постанови;  

► декрети;  

► укази. 

► накази;  

►  закони;  

 

Завдання № 333 (складність 1) 

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

кримінальному провадженні?  

►  Головою СБУ;  

►  начальником слідчого управління;  

►  прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час досудового 

розслідування;  

►  керівником органу досудового розслідування;  

► слідчим суддею. 

 

Завдання № 334 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано, який орган є найвищим органом Служби безпеки 

України?  

► Рада національної безпеки і оборони України;  

► Головне управління Служби безпеки України;  

► Кабінет Міністрів України. 

► Центральне управління Служби безпеки України;  

► Управління Служби безпеки України;  

 

Завдання № 335 (складність 1) 

Який орган представляє Україну в Інтерполі – міжнародній організації кримінальної поліції?  

►  Генеральна прокуратуриУкраїни  

►  Верховна Рада України;  

►  Національне центральне бюро Інтерполу в Україні 

►  Кабінет Міністрів України;  

►  Служба безпеки України;  

 

Завдання № 336 (складність 1) 

У відповіді під яким номером правильно названо орган досудового розслідування?  

►  слідчі підрозділи органів прикордонної служби;  

►  слідчі підрозділи органів Військової служби правопорядку;  

► судовий слідчий. 

►  підрозділ детективів Національного антикорупційного бюро України;;  

► начальник слідчого ізолятору;  

 

Завдання № 337 (складність 1) 

У відповіді під яким номером правильно названо орган досудового розслідування?  



► начальник слідчого ізолятору;  

► підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України;  

►  слідчі підрозділи органів прикордонної служби;  

► судовий слідчий. 

►  слідчі підрозділи органів міграційної служби;  

 

Завдання № 338 (складність 1) 

Система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних 

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

це  

►  оперативно-розшукова діяльність;  

► прокурорський нагляд. 

►  міжнародне співробітництво;  

►  дізнання;  

► досудове слідство;  

 

Завдання № 339 (складність 1) 

Який орган функціонує при СБУ для організації і проведення антитерористичних операцій ?  

►  комітет національної безпеки і оборони України;  

►  слідчі підрозділи СБУ. 

►  Антитерористичний центр;  

►  органи військової контррозвідки;  

►  Військова служба правопорядку в Збройних СилахУкраїни;  

 

Завдання № 340 (складність 1) 

У відповіді під яким номером правильно вказано, хто здійснює нагляд за додержанням 

законів під час досудового розслідування?  

►  підозрюваний. 

►  слідчий суддя;  

►  адвокат;  

►  потерпілий ;  

►  прокурор;  

 

Завдання № 341 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано, кому підпорядкована СБУ?  

► Верховній Раді України;  

► Генеральному прокурору України. 

► спеціально призначеним Президентом України посадовим особам;  

► Кабінету міністрів України;  

► Президенту України;  

 

Завдання № 342 (складність 2) 

У відповідях під якими номерами правильно названі положення, що характеризують 

досудове розслідування?  

► досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань  

► досудове слідство проводиться слідчими прокуратури, слідчими податкової міліції, 

слідчими прикордонної служби. 

► слідчий вправі приступити до провадження досудового слідства тільки після закінчення 



дізнання;  

► досудове розслідування являє собою систему процесуальних дій та рішень слідчого;  

► досудове слідство проводиться тільки у справах про тяжкі та особливо тяжкі злочини;  

► відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або 

прокурора;  

► при провадженні досудового слідства всі рішення про спрямування слідства приймає 

прокурор;  

 

Завдання № 343 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані підрозділи, що входять до системи органів внутрішніх 

справ України?  

► міліція;  

► органи пожежного нагляду;  

► воєнізована оборона. 

► позавідомча оборона;  

► Національна гвардія;  

► податкова міліція;  

► державна прикордонна служба;  

 

Завдання № 344 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані структурні підрозділи міліції?  

►  міліція особливого призначення;  

► кримінальна міліція;  

► народна міліція;  

► цивільна міліція;  

► добровільна народна дружина. 

► державна автомобільна інспекція;  

► податкова міліція;  

 

Завдання № 345 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані функції міліції?  

► слідчі підрозділи органів безпеки;  

► спеціально-політична;  

► слідчі підрозділи фінансових органів;  

► кримінально-процесуальна;  

► командири (начальники) військових частин, з'єднань, начальники військових установ;  

► слідчі органів прокуратури;  

► імперативна;  

► митні органи;  

► слідчі підрозділи органів державного бюро розслідувань. 

► каральна;  

► профілактична;  

► начальники органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах 

України;  

► законотворча. 

№ 735, 0, 7, 2, 1, 120 

У відповіді під якими номерами правильно названі органи досудового розслідування?  

► адміністративна;  

 



Завдання № 346 (складність 2) 

У відповіді під якими номерами правильно названі положення, які визначають правила 

проведення дізнання?  

► орган дізнання не зобов’язаний виконувати доручення слідчого про проведення слідчих 

чи розшукних дій;  

►  дізнання має бути закінчене протягом одного місяця з дня повідомлення особі про 

підозру у вчиненні кримінального проступку. 

► дізнання у справах закінчується складанням постанови про направлення справи до суду;  

► дізнання проводиться тільки у справах про злочини невеликої та середньої тяжкості;  

► дізнання є формою досудового розслідування кримінальних проступків;  

► дізнання проводять оперативні підрозділи митних органів, органів внутрішніх справ, 

державної податкової служби;  

► дізнання у справах закінчується складанням постанови про направлення справи для 

провадження досудового слідства;  

 

Завдання № 347 (складність 2) 

У відповідях під якими номерами правильно названі положення, що стосуються 

повноважень слідчого?  

►  слідчий уповноважений за результатами розслідування складати обвинувальний акт, який 

підлягає подальшому затвердженню прокурором 

► без дозволу суду слідчий не має права приймати рішення про спрямування слідства; 

+слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії у 

випадках, передбачених КПК;  

►  слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у випадках, визначених законом;  

► слідчий всі свої рішення погоджує з прокурором;  

► слідчий вправі продовжити строк затримання підозрюваного до десяти діб для з’ясування 

обставин, що мають значення для справи;  

► для проведення всіх слідчих дій слідчий отримує санкцію прокурора;  

 

Завдання № 348 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано, з якою метою міліція застосовує спеціальні засоби 

впливу?  

► самозахисту під час перебування у відпустці;  

► надання психологічної допомоги. 

► для припинення масових безпорядків;  

► залякування;  

► виховання;  

► для звільнення заложників;  

► захисту громадян від дій, що загрожують їх життю і здоров’ю;  

 

Завдання № 349 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані функціональні підрозділи Центрального управління 

Служби безпеки України?  

► контррозвідка;  

► військова контррозвідка;  

► слідчий ;  

► Служба безпеки АРК  

► обласне Управління Служби безпеки України;  

► райвідділ Служби безпеки України;  

► міське управління Служби безпеки України. 

 



Завдання № 350 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані основні завдання міліції?  

► представництво інтересів громадян і держави в суді. 

► підтримання державного обвинувачення;  

►  участь у розкритті кримінальних правопорушень та розшуку осіб, які їх вчинили;  

► захист власності від злочинних та кримінально протиправних посягань;  

► забезпечення безпеки дорожнього руху;  

► забезпечення виконання судових рішень;  

► організація роботи по забезпеченню пожежної безпеки;  

 

Завдання № 351 (складність 2) 

У відповідях під якими номерами правильно названі положення, що характеризують 

досудове розслідування?  

► досудове розслідування здійснюється у формі дізнання і досудового слідства;  

► при провадженні досудового слідства всі рішення про спрямування слідства приймає 

прокурор;  

► досудове слідство проводиться слідчими слідчих ізоляторів, слідчими прикордонної 

служби. 

►  загальний строк досудового розслідування у випадку його продовження не може 

перевищувати двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального 

проступку;  

► слідчий вправі приступити до провадження досудового слідства тільки після закінчення 

дізнання;  

► досудове слідство проводиться лише після порушення кримінальної справи;  

► досудове слідство проводиться тільки у справах про тяжкі та особливо тяжкі злочини;  

 

Завдання № 352 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано, які органи та установи входять до системи Служби 

безпеки України?  

► оборона України;  

► захист інтересів держави та громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних 

спецслужб;  

► захист оборонного потенціалу України;  

► Рада національної безпеки і оборони України;  

► Центральне управління Служби безпеки України;  

► захист України від зовнішнього збройного нападу;  

► Державний департамент України з питань виконання покарань;  

► Секретаріат Президента України;  

► обласні управління Служби безпеки України. 

№ 743, 0, 7, 2, 1, 120 

У яких відповідях правильно вказано, які завдання в межах визначеної компетенції 

покладаються на Службу безпеки України?  

► захист державного суверенітету України;  

► нагляд за іноземними громадянами в Україні. 

► органи військової контррозвідки;  

► захист громадян України за кордоном;  

► комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони;  

 

Завдання № 353 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані завдання Служби безпеки України?  

► демократизму;  



► розкриття злочинів проти миру та безпеки людства. 

№ 745, 0, 7, 2, 1, 120 

У яких відповідях правильно вказано, яких принципів Служба безпеки дотримується в 

оперативно-службовій діяльності?  

► розслідування серійних вбивств;  

► попередження особливо небезпечних злочинів проти особи;  

► захист України від зовнішнього збройного нападу;  

► припинення та розкриття тероризму;  

► виявлення і розкриття корупції та організованої злочинної діяльності;  

► розслідування особливо небезпечних злочинів;  

► публічності. 

► колегіальності;  

► відкритості;  

► єдиноначальності;  

► таємничості;  

► конспірації;  

 

Завдання № 354 (складність 2) 

У відповіді під якими номерами правильно названі підрозділи, що вправі здійснювати 

оперативно-розшукову діяльність?  

►  слідчі органів державного бюро розслідувань. 

►  оперативні підрозділи управління державної охорони;  

► слідчі органів безпеки;  

► слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства;  

►  оперативні підрозділи Служби зовнішньої розвідки України;  

►  оперативні підрозділи органів і установ виконання покарань і слідчих ізоляторів ;  

► слідчі органів прокуратури;  

 

Завдання № 355 (складність 2) 

У відповідях під якими номерами правильно названі завдання оперативно-розшукової 

діяльності?  

►  порушення кримінальної справи;  

►  прийняття рішення про спрямування слідства;  

►  проведення слідчих дій;  

►  пошук і фіксація фактичних даних про розвідувально-підривну діяльність спеціальних 

служб іноземних держав;  

►  затримання підозрюваного до десяти діб для з’ясування обставин, що мають значення для 

справи;  

► отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави. 

►  проведення досудового розслідування;  

 

Завдання № 356 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані завдання Робочого апарату Укрбюро Інтерполу?  

► добровільне сприяння роботі Інтерполу;  

►  виконання кримінальних покарань. 

►  захист власності від злочинних посягань у справах неповнолітніх;  

►  координація співробітництва правоохоронних та інших органів державної влади України 

з компетентними органами іноземних держав у сфері боротьби зі злочинністю з 

використанням можливостей Інтерполу;  

► накладення адміністративних стягнень на іноземних громадян;  

►  реалізація державної політики щодо боротьби зі злочинністю, яка має транснаціональний 



характер ;  

►  розкриття і розслідування злочинів;  

 

Завдання № 357 (складність 2) 

У відповіді під якими номерами правильно названі підрозділи, що вправі здійснювати 

оперативно-розшукову діяльність?  

► слідчі органів прокуратури;  

►  слідчі органів державного бюро розслідувань. 

►  оперативні підрозділи розвідувального органу Міністерства оборони України;  

►  оперативні підрозділи Служби безпеки України;  

►  оперативні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України;  

► слідчі органів безпеки;  

► слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства;  

 

Завдання № 358 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – кількість чинних в Україні органів досудового розслідування 

 __?__  – кількість форм досудового розслідування 

 __?__  – строк, встановлений для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань після отримання повідомлення про кримінальне правопорушення (у год.) 

 __?__  – максимальний строк у годинах, на який може бути затримана особа без рішення 

суду 

 

Завдання № 359 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – строк, протягом якого повинно бути закінчено досудове розслідування з дня 

повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку 

 __?__  – мінімальний стаж роботи в органах прокуратури чи на суддівських посадах, який 

необхідно мати для зайняття посади прокурора району 

 __?__  – мінімальний вік особи, яка претендує на зайняття посади прокурора АРК 

 __?__  – термін оскарження постанови прокурора про проведення перевірки (у днях). 

 

Завдання № 360 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – кількість суддів-членів Вищої ради юстиції 

 __?__  – строк, встановлений для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань після отримання повідомлення про кримінальне правопорушення (у год.) 

 __?__  – мінімальний вік особи-кандидата на зайняття посади прокурора району 

 __?__  – кількість апеляційних адміністративних судів, що діють в Україні 

 

Завдання № 361 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – – максимальний строк, протягом якого до судді може бути застосоване 

дисциплінарне стягнення з дня вчинення проступку (у роках) 

 __?__  – строк, на який зборами суддів обирається суддя, уповноважений здійснювати 

кримінальне провадження щодо неповнолітніх 

 __?__  – строк стажування у адвоката, що є умовою одержання свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю (у місяцях) 



 __?__  – кількість окружних адміністративних судів, що діють в Україні 

 

Завдання № 362 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – строк, протягом якого повинно бути закінчено досудове розслідування з дня 

повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину 

 __?__  – максимальний строк, протягом якого до судді може бути застосоване 

дисциплінарне стягнення з дня вчинення проступку (у місяцях) 

 __?__  – кількість делегатів від Конституційного Суду України на з’їзд суддів України 

 __?__  – мінімальний стаж роботи на суддівських чи прокурорських посадах особи, що 

претендує на зайняття посади прокурора області 

 

Завдання № 363 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – кількість форм досудового розслідування 

 __?__  – кількість суддів, які призначаються з’їздом адвокатів України членами Вищої ради 

юстиції 

 __?__  – мінімальний стаж роботи на прокурорських чи суддівських посадах особи, що 

претендує на зайняття посади прокурора району 

 __?__  – стаж роботи в галузі права для особи-помічника судді Верховного Суду України 

№ 801, 0, 8, 1, 1, 60 

У якій відповіді наведений правильний складовий елемент положення із Закону України 

“Про адвокатуру та адвокатську діяльність”? “Адвокатура України - (.....),що забезпечує 

здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на 

професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності 

адвокатури”? -спеціальний державний орган; -демократичне професійне об'єднання; -

добровільне професійне утворення; -професійне державне формування; + недержавний 

самоврядний інститут. 

 

Завдання № 364 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано, ким затверджується положення про кваліфікаційно-

дисциплінарну комісію адвокатури?  

► Спілкою адвокатів України;  

►  Радою адвокатів України. 

► Міністерством юстиції України;  

► Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури;  

► Кабінетом Міністрів України;  

 

Завдання № 365 (складність 1) 

Вищий орган адвокатського самоврядування:  

►  з’їзд адвокатів України. 

►  Національна асоціація адвокатів;  

►  Вища кваліфікаційна комісія адвокатури;  

►  Спілка адвокатів України;  

►  конференції адвокатів;  

 

Завдання № 366 (складність 1) 

Який орган утворюється для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю 

Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів 



України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, діяльністю ревізійних комісій адвокатів регіонів?  

►  Вища ревізійна комісія адвокатури. 

►  Спілка адвокатів України;  

►  Національна асоціація адвокатів;  

►  конференції адвокатів;  

►  Вища кваліфікаційна комісія адвокатури;  

 

Завдання № 367 (складність 1) 

Недержавна некомерційна професійна організація, яка об’єднує всіх адвокатів України та 

утворюється з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування -  

►  Спілка адвокатів України;  

► Національна асоціація адвокатів;  

► збори адвокатів 

►  конференції адвокатів;  

►  Вища кваліфікаційна комісія адвокатури;  

 

Завдання № 368 (складність 1) 

У якій відповіді наведений правильний складовий елемент положення із Закону України 

“Про адвокатуру та адвокатську діяльність”? “Адвокатура України - недержавний 

самоврядний інститут, що забезпечує (……) на професійній основі, а також самостійно 

вирішує питання організації і діяльності адвокатури”?  

►  здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги. 

►  здійснення оперативно-розшукової діяльності;  

►  нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів;  

►  виконання кримінальних покарань;  

► боротьбу з корупцією та організованою злочинністю;  

 

Завдання № 369 (складність 1) 

У якій відповіді правильно, до якого документа вносяться відомості про зупинення права на 

заняття адвокатською діяльністю?  

►  Єдиного реєстру досудових рішень;  

► Єдиного реєстру заповітів. 

►  положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури;  

►  Єдиного реєстру судових рішень;  

►  Єдиного реєстру адвокатів України;  

 

Завдання № 370 (складність 1) 

Який орган утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили 

намір отримати право на заняття адвокатською діяльністю, та вирішення питань щодо 

дисциплінарної відповідальності адвокатів?  

►  територіальне управління адвокатури;  

►  з’їзд адвокатів регіону;  

►  ревізійна комісія адвокатури;  

►  кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури;  

►  рада адвокатів регіону. 

 

Завдання № 371 (складність 1) 

Правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за 



рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел - це  

► безоплатна правова допомога;  

► діяльність Європейського Суду з прав людини . 

►  адвокатська діяльність;  

►  нотаріальна діяльність ;  

►  діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;  

 

Завдання № 372 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказано, ким затверджується положення про Вищу 

кваліфікаційну комісію адвокатури?  

► Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури;  

► Міністерством юстиції України;  

►  з’їздом адвокатів України. 

► Кабінетом Міністрів України;  

► Спілкою адвокатів України;  

 

Завдання № 373 (складність 1) 

Недержавна некомерційна професійна організація, яка об’єднує всіх адвокатів України та 

утворюється з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування -  

►  Спілка адвокатів України;  

► збори адвокатів 

►  конференції адвокатів;  

► Національна асоціація адвокатів;  

►  Вища кваліфікаційна комісія адвокатури;  

 

Завдання № 374 (складність 1) 

Який орган утворюється для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю 

Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів 

України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, діяльністю ревізійних комісій адвокатів регіонів?  

►  конференції адвокатів;  

►  Спілка адвокатів України;  

►  Вища ревізійна комісія адвокатури. 

►  Вища кваліфікаційна комісія адвокатури;  

►  Національна асоціація адвокатів;  

 

Завдання № 375 (складність 1) 

Термін, на який обираються члени кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури?  __?__  р. 

 

Завдання № 376 (складність 1) 

Кількість членів Ради адвокатів України –  __?__  осіб 

 

Завдання № 377 (складність 1) 

Строк повноважень голови і членів Ради адвокатів України –  __?__  р. 

 



Завдання № 378 (складність 1) 

З’їзд адвокатів України скликається Радою адвокатів України не рідше одного разу 

на  __?__  роки. 

 

Завдання № 379 (складність 1) 

У якій відповіді правильно названий складовий елемент даного законодавчого положення? 

"Нотаріат в Україні – це система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок (…..), а 

також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії з метою надання 

їм юридичної вірогідності"?  

► захищати права;  

► забезпечувати права. 

► поновлювати права;  

► встановлювати права;  

► посвідчувати права;  

 

Завдання № 380 (складність 1) 

У якій відповіді правильно названий орган, який здійснює контроль за нотаріальною 

діяльністю?  

► атестаційна комісія нотаріату;  

► кваліфікаційна комісія нотаріату. 

► Українська нотаріальна палата;  

► Міністерство юстиції України;  

►  прокуратура;  

 

Завдання № 381 (складність 1) 

Стаж адвокатської діяльності для керівника стажування особи, яка має свідоцтво про 

складення кваліфікаційного іспиту – не менше  __?__  років 

 

Завдання № 382 (складність 1) 

У якій відповіді правильно названий орган, уповноважений приймати рішення про 

можливість допуску особи до нотаріальної діяльності?  

► Вища кваліфікаційна комісія нотаріату.. 

► Міністерство юстиції України;  

► атестаційна комісія нотаріату;  

► Українська нотаріальна палата;  

► управління юстиції Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрації;  

 

Завдання № 383 (складність 1) 

У якій відповіді правильно названий орган, що видає свідоцтво про право на заняття 

нотаріальною діяльністю?  

► Міністерство юстиції України;  

► Кабінет Міністрів України;  

► Президент України. 

► Українська нотаріальна палата;  

► кваліфікаційна комісія нотаріату;  

 



Завдання № 384 (складність 1) 

У якій відповіді правильно названий орган, що відкриває та ліквідує державні нотаріальні 

контори?  

► Українська нотаріальна палата;  

► Вища кваліфікаційна комісія нотаріату;  

► Кабінет Міністрів України;  

► Міністерство юстиції України;  

► Президент України. 

 

Завдання № 385 (складність 1) 

У якій відповіді дане правильне визначення нотаріального округу?  

► межі дії свідоцтва про право на заняття нотаріальною дальністю. 

► територія, на яку поширюється повноваження державних нотаріальних архівів;  

► територіальна одиниця, в межах якої нотаріус здійснює нотаріальну діяльність;  

► об'єднання приватних нотаріусів;  

► територія, на яку поширюється повноваження кваліфікаційної комісії нотаріату;  

 

Завдання № 386 (складність 1) 

Мінімальний строк, на який може бути зупинено дію свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю?  __?__  міс. 

 

Завдання № 387 (складність 1) 

У якій відповіді правильно названий складовий елемент даного законодавчого положення? 

"Нотаріат в Україні – це система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок 

посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші 

нотаріальні дії з метою надання їм (…….)"?  

►  великого значення;  

►  ймовірності;  

►  юридичної вірогідності;  

►  вагомості. 

►  справжності;  

 

Завдання № 388 (складність 1) 

У якій відповіді правильно названий документ, що дає право на заняття нотаріальною 

діяльністю?  

►  дозвіл;  

►  диплом. 

►  ліцензія;  

►  сертифікат;  

► свідоцтво;  

 

Завдання № 389 (складність 1) 

У якій відповіді правильно вказаний документ який видається за наслідками реєстрації 

приватної нотаріальної діяльності?  

► сертифікат;  

► реєстраційне посвідчення. 

► ліцензія;  

►  дозвіл;  



►  свідоцтво;  

 

Завдання № 390 (складність 1) 

Уповноважена державою фізична особа, яка здійснює функції державного реєстратора прав 

на нерухоме майно -  

►  державний реєстратор;  

►  адвокат;  

►  державний виконавець;  

►  нотаріус;  

►  приватний юрист. 

 

Завдання № 391 (складність 1) 

Орган, через який здійснюється професійне самоврядування нотаріусів  

►  Вища кваліфікаційна комісія нотаріату;  

►  конференції нотаріусів;  

►  Спілка нотаріусів України;  

► Нотаріальна палата України. 

►  Національна асоціація нотаріусів;  

 

Завдання № 392 (складність 1) 

Строк у днях після отримання реєстраційного посвідчення, протягом якого приватний 

нотаріус зобов’язаний розпочати нотаріальну діяльність?  __?__  

 

Завдання № 393 (складність 2) 

У яких відповідях правильно названі дисциплінарні стягнення, які можуть бути застосовані 

до адвоката?  

► звільнення;  

► зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного 

місяця до одного року;  

► пониження у класному чині.  

► пониження у званні. 

► догана;  

► попередження;  

► анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;  

 

Завдання № 394 (складність 2) 

У яких відповідях правильно названі організаційні форми адвокатської діяльності?  

► добровільне заняття адвокатською діяльністю. 

► адвокатський кабінет;  

►  заняття адвокатською діяльністю індивідуально;  

► колектив адвокатів;  

► самостійне заняття адвокатською діяльністю;  

► адвокатське об’єднання;  

► адвокатське бюро;  

 

Завдання № 395 (складність 2) 

У яких відповідях неправильно названі види адвокатської діяльності?  

►  захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого;  



► складання заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;  

►  розслідування кримінальних справ про злочини. 

► засвідчення вірності копій документів і виписок з них;  

►  надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні;  

► вчинення виконавчих написів;  

►  надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань;  

 

Завдання № 396 (складність 2) 

У яких відповідях правильно названі дисциплінарні стягнення, які можуть бути застосовані 

до адвоката іноземної держави, включеного до Єдиного реєстра адвокатів України?  

► звільнення;  

► виключення з Єдиного реєстру адвокатів України;  

► догана;  

► анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;  

► попередження;  

► пониження у званні. 

► зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до одного 

року;  

 

Завдання № 397 (складність 2) 

У яких відповідях правильно названі професійні права адвоката?  

►  представляти і захищати права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси 

юридичних осіб у суді;  

►  застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів справи, в якій 

адвокат здійснює захист;  

►  бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних 

органів;  

► проводити допити громадян;  

► здійснювати розслідування у кримінальному провадженні;  

► призначати розгляд своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів та давати 

показання щодо суті клопотань і скарг. 

► давати органам державної влади усні і письмові вказівки щодо застосування 

законодавства;  

 

Завдання № 398 (складність 2) 

У яких відповідях правильно названа особа, яка не може бути адвокатом?  

►  має непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість за вчинення 

тяжкого, особливо тяжкого злочину;  

► в сімї якої є особи, що були позбавлені права займатися адвокатською діяльністю. 

► яка досягла 65-річного віку;  

►  визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;  

►  звільнена з посади судді за порушення присяги;  

► позапартійна;  

► яка притягалась до адміністративної відповідальності;  

 

Завдання № 399 (складність 2) 

У яких відповідях наведені правильні положення із Закону України “Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність”?  

► при здійсненні своїх професійних обов’язків у випадках передбачених процесуальним 

законодавством, адвокат може використати свої повноваження на шкоду особи, в інтересах 



якої прийняв доручення;  

► свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю і посвідчення адвоката України 

не обмежуються віком особи і є безстроковими. 

►  слідчий і прокурор вправі внести подання щодо правової позиції адвоката у справі;  

► помічник адвоката може виконувати доручення, що відносяться до процесуальних 

повноважень адвоката;  

► адвокат не має права займатися адвокатською діяльністю індивідуально;  

►  адвокатські об'єднання діють на підставі статуту;  

► адвокат може мати помічників з числа осіб, які мають повну вищу юридичну освіту.;  

 

Завдання № 400 (складність 2) 

У яких відповідях правильно названі вимоги щодо особи, яка може бути адвокатом ?  

► повна вища юридична освіта;  

► позапартійність;  

► стаж роботи в органах прокуратури чи на суддівських посадах не менше 3-х років;  

► володіння державною мовою;  

► не молодше 25 років;  

►  стаж роботи в галузі права не менше 2-х років. 

► громадянство України;  

 

Завдання № 401 (складність 2) 

У яких відповідях правильно названі підстави позбавлення права на адвокатську діяльність?  

►  порушення присяги адвоката України;  

►  систематичне або грубе одноразове порушення правил адвокатської етики. 

► неналежне виконання своїх обов’язків у процесі дізнання та досудового слідства;  

► накладення дисциплінарного стягнення;  

► неправильне складання заяв, скарг та інших документів правового характеру;  

► смерть адвоката;  

►  розголошення адвокатом відомостей, що становлять адвокатську таємницю;  

 

Завдання № 402 (складність 2) 

У яких відповідях правильно названі положення щодо стажиста адвоката?  

► стажування здійснюється протягом шести місяців;  

► стажистом адвоката може бути особа, яка на день початку стажування має дійсне 

свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту;  

► стажистом може бути особа, яка має свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю;  

► на стажування особа направляється після спеціальної перевірки;  

► від проходження стажування звільняються особи, які раніше працювали суддями чи 

прокурорами;  

► на стажування направляє рада адвокатів регіону. 

►  кількість стажистів у одного адвоката законом не обмежена;  

 

Завдання № 403 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказано, яка особа не може бути нотаріусом?  

►  яка визнана недієздатною рішенням суду. 

►  яка є членом політичної партії;  

►  старша 65 років;  

►  визнана обмежено дієздатною;  

►  яка має судимість;  



►  яка притягалась до адміністративної відповідальності;  

►  яка не досягла 25-річного віку;  

 

Завдання № 404 (складність 2) 

У яких відповідях правильно названі професійні права адвоката?  

► давати органам державної влади усні і письмові вказівки щодо застосування 

законодавства;  

►  проводити слідчі дії у кримінальній справі;  

►  одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних 

знань;  

►  доповідати клопотання та скарги на прийомі в посадових і службових осіб;  

► призначати розгляд своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів та давати 

показання щодо суті клопотань і скарг. 

►  ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для 

адвокатської діяльності документами та матеріалами,;  

► проводити допити громадян;  

 

Завдання № 405 (складність 2) 

У яких відповідях правильно названі установи, у яких можуть здійснювати свою діяльність 

державні нотаріуси?  

►  органи професійного самоврядування нотаріусів;  

►  державні нотаріальні контори; 

-місцеві ради;  

►  державні нотаріальні архіви. 

►  консульські установи України;  

►  об’єднання нотаріусів;  

►  нотаріальні палати;  

 

Завдання № 406 (складність 2) 

У яких відповідях правильно названі випадки анулювання свідоцтва про право на заняття 

нотаріальною діяльністю за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату?  

► винесення ухвали про застосування щодо нотаріуса примусових заходів виховного 

характеру, що набрала законної сили;  

► невідповідність нотаріуса займаній посаді внаслідок стану здоров'я, що перешкоджає 

нотаріальній діяльності;  

► досягнення нотаріусом 65-річного віку;  

► грубе порушення закону, яке завдало шкоди інтересам держави, підприємств, установ, 

організацій, громадян; 

+винесення рішення суду, що набрало законної сили про оголошення особи, яка виконувала 

обов’язки нотаріуса, померлою;  

► невиконання нотаріусом своїх зобов’язань за цивільно-правовим договором. 

► з власної ініціативи нотаріуса;  

 

Завдання № 407 (складність 2) 

У яких відповідях правильно названі органи, уповноважені вчиняти нотаріальні дії в 

Україні?  

► посадові особи органів місцевого самоврядування;  

► адвокати;  

► прокуратура. 

► органи дізнання;  



► судді;  

► нотаріуси;  

► консульські установи України;  

 

Завдання № 408 (складність 2) 

У яких відповідях правильно названі органи, на письмову вимогу яких нотаріус зобов’язаний 

видати довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи?  

► митні органи;  

► органи досудового розслідування;  

► державні податкові інспекції;  

► прокуратура. 

. 

► суд;  

► Верховна Рада України;  

► адвокатура;  

 

Завдання № 409 (складність 2) 

Вкажіть: 

 __?__ -мінімальний стаж адвокатської діяльності члена кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури 

 __?__ -мінімальний стаж роботи особи помічником адвоката, за якого вона звільняється від 

проходження стажування 

 __?__ -строк, протягом якого є дійсним свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту 

особою, яка хоче стати адвокатом 

 __?__ -максимальна кількість стажистів, яку може мати адвокат одночасно 

 

Завдання № 410 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__ –кількість палат кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

 __?__  - мінімальний строк, на який може бути зупинено дію свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю. 

 __?__  – мінімальний стаж адвокатської діяльності для керівника стажування особи, яка має 

свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту 

 __?__  – кількість членів Ради адвокатів України 

 

Завдання № 411 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – максимальна кількість членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

 __?__  – строк, не раніше якого особа, яка не склала кваліфікаційні іспити для одержання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, має право складати їх повторно (у 

міс.) 

 __?__  мінімальний стаж роботи в галузі права (в роках), необхідний для одержання 

свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю 

 __?__  – максимальний строк, на який може бути зупинено дію свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю (у р.) 

 

Завдання № 412 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – мінімальний стаж роботи в сфері права особи-кандидата у нотаріуси 



 __?__  – максимальний строк у днях, встановлений для видачі нотаріусом довідки про 

нотаріальну дію на письмову вимогу суду 

 __?__  – мінімальний стаж роботи консультантом державної нотаріальної контори як вимога 

для особи, яка хоче бути нотаріусом 

 __?__  – мінімальний строк, по спливу якого особа, яка не склала кваліфікаційний іспит на 

право заняття нотаріальною діяльністю, допускається до його складення повторно 

 

Завдання № 413 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – мінімальний строк, протягом якого особа, позбавлена права здійснювати 

адвокатську діяльність, не може бути адвокатом (у роках) 

 __?__  – термін зберігання нотаріальних документів у державних нотаріальних архівах 

 __?__  – стаж роботи в сфері права для помічника нотаріуса 

 __?__  – максимальний строк у роках між скликанням з’їздів адвокатів України 

 

Завдання № 414 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – мінімальний строк, протягом якого особа, звільнена з посади судді за порушення 

присяги, не може бути адвокатом (у роках) 

 __?__  – стаж роботи консультантом державної нотаріальної контори як умова для 

одержання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю (у р.) 

 __?__  – строк з дня складення кваліфікаційного іспиту, протягом якого кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія адвокатури повинна видати свідоцтво про складення іспиту (у днях) 

 __?__  – максимальний строк у роках між з’їздами адвокатів України 

 

Завдання № 415 (складність 2) 

Вкажіть? 

 __?__  – мінімальний стаж роботи особи, яка бажає стати адвокатом, помічником адвоката, 

при якому вона звільняється від проходження стажування (у р.) 

 __?__  – мінімальний розмір страхової суми приватного нотаріуса ( у мін. зарплатах) 

 __?__  – строк, на який обираються голова та члени ради адвокатів регіону (у р.) 

 __?__  – строк, протягом якого головне управління юстиції видає реєстраційне посвідчення 

приватної нотаріальної діяльності (у днях) 

 

Завдання № 416 (складність 2) 

У яких відповідях правильно названі органи, уповноважені вчиняти нотаріальні дії в 

Україні?  

►  вища освіта;  

► досягнення 25-річного віку;  

► органи дізнання;  

►  громадянство України;  

►  стаж роботи в сфері права не менше шести років;  

► прокуратура. 

№ 842, 0, 12, 2, 1, 120 

У яких відповідях правильно названі вимоги до особи нотаріуса?  

► посадові особи органів місцевого самоврядування;  

► консульські установи України;  

► адвокати;  

► нотаріуси;  

► складення кваліфікаційного іспиту;  



► судді;  

► стажування протягом 12 місяців у державного нотаріуса 

► проживання в Україні не менше десяти років;  

 

Завдання № 417 (складність 1) 

Твердження про те, що ознакою судової влади є її підзаконний характер  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 418 (складність 1) 

Твердження про те, що Голова Конституційного Суду України обирається Пленумом 

Верховного Суду України шляхом таємного голосування  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 419 (складність 1) 

Твердження про те, що Конституційний Суд України є найвищим судом судів загальної 

юрисдикції  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 420 (складність 1) 

Твердження про те, що актами Конституційного Суду України є конституційне подання і 

конституційне звернення  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 421 (складність 1) 

Твердження про те, що ніхто не може бути заарештованим або триматися під вартою інакше 

як вмотивованим рішенням прокурора і тільки на підставі та в порядку встановленого 

законом  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 422 (складність 1) 

Твердження про те, що кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити до 

прокурора своє затримання  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 423 (складність 1) 

Твердження про те, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння 

особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду  

►  вірне  

►  невірне 

 



Завдання № 424 (складність 1) 

Твердження про те, що особа зобов’язана доводити свою невинуватість у вчиненні злочину  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 425 (складність 1) 

Твердження про те, що у разі скасування вироку суду як неправосудного держава 

відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 426 (складність 1) 

Твердження про те, що іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи мають 

права на судовий захист в Україні нарівні з громадянами і юридичними особами України  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 427 (складність 1) 

Твердження про те, що суди використовують державну мову в процесі судочинства та 

гарантують право громадян на використання ними в судовому процесі рідної мови або мови, 

якою вони володіють  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 428 (складність 1) 

Твердження про те, що науково-консультативна рада при вищому спеціалізованому суді 

утворюється для розгляду особливо складних справ  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 429 (складність 1) 

Твердження про те, що офіційним друкованим органом Верховного Суду України є «Вісник 

Верховного Суду України»  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 430 (складність 1) 

Твердження про те, що суддя може бути підданий приводу чи примусово доставлений до 

будь-якого органу в разі вчинення ним кримінального правопорушення  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 431 (складність 1) 

Твердження про те, що кримінальне провадження щодо обвинувачення судді у вчиненні 

кримінального правопорушення не може здійснюватися тим судом, в якому обвинувачений 

обіймає чи обіймав посаду судді  

►  вірне  



►  невірне 

 

Завдання № 432 (складність 1) 

Твердження про те, що суддю може бути переведено до іншого суду без його згоди  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 433 (складність 1) 

Твердження про те, що суддя не може належати до політичної партії чи професійної спілки, 

виявляти прихильність до них, брати участь в політичних акціях, мітингах, страйках  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 434 (складність 1) 

Твердження про те, що народні засідателі, присяжні під час розгляду і вирішення справ 

користуються повноваженнями судді  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 435 (складність 1) 

Твердження про те, що для прийняття рішень Вищою радою юстиції України необхідні 

попередні висновки відповідного комітету Верховної Ради України  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 436 (складність 1) 

Твердження про те, що голів суддів призначає Вища рада юстиції  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 437 (складність 1) 

Твердження про те, що Вища рада юстиції здійснює дисциплінарне провадження щодо 

суддів апеляційних судів  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 438 (складність 1) 

Твердження про те, що Вища рада юстиції здійснює дисциплінарне провадження щодо 

суддів вищих спеціалізованих судів  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 439 (складність 1) 

Твердження про те, що у Вищій раді юстиції утворюється секція з питань внесення подань 

щодо призначення суддів на посади і дисциплінарна секція  

►  невірне 



►  вірне  

 

Завдання № 440 (складність 1) 

Твердження про те, що кількість суддів у суді визначається Державною судовою 

адміністрацією України  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 441 (складність 1) 

Твердження про те, що голова місцевого, апеляційного, вищого спеціалізованого суду 

призначається Верховною Радою України за поданням Міністра юстиції України  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 442 (складність 1) 

Твердження про те, що слідчий суддя обирається зборами суддів відповідного суду  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 443 (складність 1) 

Твердження про те, що до судової системи України входять третейські суди  

►  невірне. 

►  вірне;  

 

Завдання № 444 (складність 1) 

Твердження про те, що згідно Закону України «Про судоустрій і статус суддів» система судів 

загальної юрисдикції будується за принципами територіальності, спеціалізації та 

інстанційності  

►  невірне 

►  вірне;  

 

Завдання № 445 (складність 1) 

Твердження про те, що основними завданнями Міністерства юстиції України є здійснення 

загального управління у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги та 

безоплатної вторинної правової допомоги  

► вірне;  

►  невірне 

 

Завдання № 446 (складність 1) 

Твердження про те, що Вища рада юстиції розглядає питання дисциплінарної 

відповідальності щодо адвокатів і нотаріусів  

►  невірне 

►  вірне;  

 

Завдання № 447 (складність 1) 

Твердження про те, що структура Генеральної прокуратури України затверджується 



Верховною Радою України  

►  невірне 

►  вірне;  

 

Завдання № 448 (складність 1) 

Твердження про те, що не можуть бути рекомендовані на посаду судді громадяни, які мають 

судимість, крім реабілітованих  

►  невірне 

► вірне;  

 

Завдання № 449 (складність 1) 

Твердження про те, що Національна школа суддів України забезпечує підготовку 

висококваліфікованих кадрів для судової системи та здійснює науково-дослідну діяльність  

►  вірне;  

►  невірне 

 

Завдання № 450 (складність 1) 

Твердження про те, що до завдань суддівського самоврядування належить вирішення питань 

щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності  

►  вірне;  

►  невірне 

 

Завдання № 451 (складність 1) 

Твердження про те, що до завдань суддівського самоврядування належить вирішення питань 

щодо призначення суддів Конституційного Суду України  

►  невірне 

►  вірне;  

 

Завдання № 452 (складність 1) 

Твердження про те, що Державна судова адміністрація України здійснює забезпечення 

діяльності органів судової влади  

►  невірне 

►  вірне;  

 

Завдання № 453 (складність 1) 

Твердження про те, що на прокуратуру України покладається функція кримінального 

переслідування  

►  невірне 

► вірне;  

 

Завдання № 454 (складність 1) 

Твердження про те, що до системи органів прокуратури входять міські та районні 

прокуратури  

►  невірне 

►  вірне;  

 



Завдання № 455 (складність 1) 

Твердження про те, що актом реагування прокурора на порушення законності є припис  

►  вірне;  

►  невірне 

 

Завдання № 456 (складність 1) 

Твердження про те, що Вища рада юстиції є органом відповідальним за вирішення питань 

щодо несумісності нотаріусів  

►  невірне 

►  вірне;  

 

Завдання № 457 (складність 1) 

Твердження про те, що Вища рада юстиції призначає на посаду та звільняє з посади голів 

судів, заступників голів судів  

►  невірне 

►  вірне;  

 

Завдання № 458 (складність 1) 

Твердження про те, що перебування судді на посаді припиняється з досягненням ним 65-

річного віку  

►  невірне 

►  вірне;  

 

Завдання № 459 (складність 1) 

Твердження про те, що до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не можуть 

бути призначені секретарі судових палат, їх заступники  

►  вірне;  

►  невірне 

 

Завдання № 460 (складність 1) 

Твердження про те, що Рада суддів України здійснює контроль за організацією діяльності 

судів  

►  вірне;  

►  невірне 

 

Завдання № 461 (складність 1) 

Твердження про те, що одним з підрозділів міліції є місцева міліція  

►  невірне 

►  вірне;  

 

Завдання № 462 (складність 1) 

Твердження про те, що рішення про видачу свідоцтва про право на заняття нотаріальною 

діяльністю приймає Нотаріальна палата України  

►  вірне;  

►  невірне 

 



Завдання № 463 (складність 1) 

Твердження про те, що членами Нотаріальної палати України можуть бути особи, які 

отримали свідоцтво про право здійснення адвокатською діяльністю  

►  невірне 

►  вірне;  

 

Завдання № 464 (складність 1) 

Твердження про те, що завідуючого державною нотаріальною конторою призначає головне 

управління юстиції в АРК, областях, містах Києві та Севастополі  

►  невірне 

►  вірне;  

 

Завдання № 465 (складність 1) 

Твердження про те, що адвокатська діяльність – це незалежна професійна діяльність 

адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової 

допомоги клієнту  

► невірне 

►  вірне;  

 

Завдання № 466 (складність 1) 

Твердження про те, що адвокат іноземної держави не має права здійснювати адвокатську 

діяльність в Україні  

►  вірне;  

►  невірне 

 

Завдання № 467 (складність 1) 

Твердження про те, що адвокатом може бути фізична особа, яка, крім інших вимог, має стаж 

роботи в галузі права не менше трьох років  

►  невірне 

►  вірне;  

 

Завдання № 468 (складність 1) 

Твердження про те, що на Службу безпеки України покладається завдання захисту інтересів 

держави від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб  

►  невірне 

► вірне;  

 

Завдання № 469 (складність 1) 

Твердження про те, що на Службу безпеки України покладається надання безоплатної 

правової допомоги  

►  вірне;  

►  невірне 

 

Завдання № 470 (складність 1) 

Твердження про те, що начальники підрозділів Центрального управління СБУ 

призначаються на посади і звільняються з посад Президентом України  

►  вірне;  



►  невірне 

 

Завдання № 471 (складність 1) 

Твердження про те, що керівник органу досудового розслідування вправі давати слідчому 

письмові вказівки  

►  невірне 

►  вірне;  

 

Завдання № 472 (складність 1) 

Твердження про те, що слідчий вправі складати обвинувальний акт лише з дозволу 

прокурора  

►  невірне 

►  вірне;  

 

Завдання № 473 (складність 1) 

Твердження про те, що слідчий зобов’язаний виконувати письмові доручення і вказівки 

прокурора  

►  невірне 

►  вірне;  

 

Завдання № 474 (складність 1) 

Твердження про те, що організаційними формами адвокатського самоврядування є збори 

адвокатів  

►  невірне 

►  вірне;  

 

 


