
1
Зошит

© Міністерство освіти і науки України, 2016

Час виконання – 120 хвилин

Інструкція щодо роботи в зошиті
 
Правила виконання зазначені перед завданнями тесту.
Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та 
зрозуміли завдання.
У разі необхідності використовуйте як чернетку вільні від 
тексту місця в зошиті.
Намагайтеся виконати всі завдання.

Інструкція щодо заповнення бланка відповідей Б

До бланка Б записуйте лише правильні, на Вашу думку, 
відповіді.
Відповіді вписуйте чітко, дотримуючись вимог інструкції  
до завдань.
Неправильно позначені, підчищені відповіді вважатимуться 
помилкою.
Якщо Ви позначили відповідь до якогось із завдань  
неправильно, то можете виправити її, замалювавши 
попередню позначку та поставивши нову, як показано на 
зразку: 

Ваш результат залежатиме від загальної кількості правиль-
них відповідей, зазначених у бланку Б.

Ознайомившись з інструкціями, перевірте якість друку зошита 
та кількість сторінок. Їх має бути 16.

Позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка Б так:

Бажаємо Вам успіху!
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Тест складається з 70 завдань з вибором однієї правильної відпо-
віді. Відповіді до завдань Ви маєте позначити в бланку Б.

ТЕСТ
З ПРАВА
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Завдання 1–70 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один 
правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді й позначте 
його в бланку Б згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку Б, тому що 
комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки! 

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк Б!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

1. Вкажіть, що із названого є адміністративною послугою згідно з чинним  
 законодавством:
 А державна реєстрація нормативно-правового акта.
 Б державна реєстрація суб‘єкта фізичної особи-підприємця.
 В виконання рішення адміністративної комісії державним виконавцем.
 Г надання допуску до державної таємниці.

2. Орган Національної поліції прийняв постанову, якою на К. наклав адмі- 
 ністративне стягнення у вигляді штрафу відповідно до Кодексу України про  
 адміністративні правопорушення (КУпАП). Вважаючи постанову незаконною,  
 К. вирішив її оскаржити. У якому порядку К. може це зробити?

 А Оскаржити лише у вищестоящий орган за правилами КУпАП.
 Б Оскаржити лише до суду за правилами адміністративного судочинства.
 В Оскаржити у вищестоящий орган або до суду за правилами КУпАП.
 Г Оскаржити у вищестоящий орган за правилами КУпАП або до суду за 
  правилами адміністративного судочинства з особливостями, встановле- 
  ними КУпАП.

3. Вкажіть, яким із названих прав в Україні НЕ наділені іноземці та особи без  
 громадянства:
 А право на підприємницьку діяльність.
 Б право на державну службу.
 В право на участь в управлінні акціонерним товариством.
 Г право на користування об‘єктами культурної спадщини.

4. Вкажіть, у якій організаційно-правовій формі утворюється громадське  
 об'єднання:
 А як об’єднання громадян за місцем проживання або роботи.
 Б як суспільна організація або суспільна спілка.
 В як громадська організація або громадська спілка.
 Г як громадянська організація або політична партія.

5. Який з перелічених суб’єктів уповноважений затверджувати посадові інструкції  
 для державних службовців?
 А Міністерство юстиції України.
 Б Кабінет Міністрів України.
 В Центральний орган виконавчої влади, уповноважений на реалізацію  
  державної політики у сфері державної служби.
 Г Керівник державної служби в державному органі.
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6. Вкажіть, як здійснюється просування державного службовця по службі:
 А через позитивний висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності.
 Б через підвищення рівня професійної компетентності державним службовцем.
 В через зайняття вищої посади за результатами конкурсу.
 Г через підвищення заробітної плати.

7. Вкажіть, хто з перелічених суб’єктів може бути суб’єктом надання адмі- 
 ністративних послуг:
 А місцева державна адміністрація.
 Б громадська організація.
 В підприємство, установа, організація незалежно від форми власності.
 Г громадська спілка.

8. Яке з перелічених адміністративних стягнень може застосовуватись як основне,  
 так і додаткове?
 А Штраф.
 Б Позбавлення спеціального права, наданого громадянинові.
 В Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
 Г Конфіскація предметів.

9. Вкажіть, як відбувається утворення громадського об'єднання:
 А шляхом проведення установчих зборів його засновників.
 Б шляхом реєстрації колективної заяви його засновників у Міністерстві  
  юстиції України.
 В шляхом зібрання підписів його засновників та їх подання до Єдиного  
  державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
 Г шляхом оприлюднення колективного рішення його засновників у засобах  
  масової інформації.

10. Вкажіть, який вид протиправної діяльності державних службовців належить  
 до адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією:
 А дії, що шкодять авторитету державної служби.
 Б несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій  
  держави або місцевого самоврядування.
 В невиконання вимог політичної неупередженості.
 Г порушення правил етичної поведінки державного службовця.

11. З якого моменту набувають юридичної сили нормативно-правові акти органів  
 та посадових осіб місцевого самоврядування?
 А З дня їх офіційного оприлюднення, якщо цим органом чи посадовою особою  
  не встановлено пізніший строк введення цих актів в дію.
 Б З моменту прийняття (підписання), якщо цим органом чи посадовою особою  
  не встановлено пізніший строк введення цих актів в дію.
 В Через десять днів після офіційного оприлюднення, якщо цим актом не  
  встановлено інший строк введення цих актів в дію.
 Г З моменту реєстрації в органах юстиції.
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12. Голова районної ради Т. допустив незаконне розголошення інформації, яка  
 стала йому відомою у зв’язку з виконанням службових повноважень, тобто  
 вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 172-8 Кодексу  
 України про адміністративні правопорушення, що має наслідком накладення  
 штрафу від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Під  
 час розгляду справи суд визнав за неможливе збереження за Т. права обіймати  
 певні посади. Який захід адміністративної відповідальності має застосувати  
 суд у цьому випадку?

 А Накласти стягнення у межах санкції статті – штраф від 100 до 150  
  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 Б Накласти штраф максимального розміру, передбаченого санкцією статті, –  
  150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 В Замінити штраф на інший вид стягнення – позбавлення права обіймати  
  певні посади строком на 1 рік.
 Г Накласти штраф, а також застосувати позбавлення права обіймати певні  
  посади на строк від 6-ти місяців до 1-го року.

13. У новому кримінальному законі збережено додаткове покарання, яке містив  
 минулий закон, однак воно передбачено факультативно, тоді як у минулому  
 законі було обов'язковим. Чи має новий кримінальний закон зворотну дію  
 в часі?

 А Ні, оскільки новий кримінальний закон залишає додаткове покарання.
 Б Ні, оскільки новий кримінальний закон не пом'якшує основне покарання.
 В Так, оскільки новий кримінальний закон побічно впливає на основне  
  покарання.
 Г Так, оскільки новий кримінальний закон пом'якшує покарання.

14. Яка форма вини характерна для співучасті у злочині?
 А Умисна і необережна.
 Б Умисна.
 В Необережна.
 Г Змішана.

15. Під час бійки біля багатоквартирного будинку о 3 год. ночі на ґрунті неприязних  
 стосунків громадянин А. заподіяв потерпілому численні удари руками і ногами  
 в голову та по інших частинах тіла, внаслідок яких потерпілий з часом помер  
 в лікарні. Коли громадянин А. покидав місце вчинення злочину, потерпілий  
 був ще живим і продовжував викрикувати образливі слова на адресу громадя- 
 нина А. Як потрібно кваліфікувати дії громадянина А.? 

 А Умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).
 Б Умисне вбивство з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України).
 В Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого  
  (ч. 2 ст. 121 КК України).
 Г Необережне вбивство (ч. 1 ст. 119 КК України).
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16. Вкажіть, як кваліфікувати умисні тілесні ушкодження, в результаті яких  
 мала місце втрата потерпілою особою репродуктивної здатності:
 А умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК України).
 Б умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК України).
 В умисне легке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 125 КК України).
 Г умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад  
  здоров'я або незначну втрату працездатності (ч. 2 ст. 125 КК України).

17. Іванов домовився з Петровим, що після вчинення крадіжки передасть остан- 
 ньому для збуту вкрадені предмети. Визначте види співучасників та форму  
 співучасті:

 А Іванов – організатор, Петров – пособник, форма співучасті – група осіб за  
  попередньою змовою.
 Б Іванов – виконавець, Петров – пособник, форма співучасті – група осіб.
 В Іванов – виконавець, Петров – пособник, форма співучасті – група осіб за  
  попередньою змовою.
 Г Іванов – виконавець, Петров – пособник, форма співучасті – організована  
  група.

18. Вкажіть, як кваліфікувати дії працівника поліції, який, перевіряючи наявність  
 факту зберігання наркотичних засобів на території домоволодіння громадянина  
 і прагнучи покращити показники в роботі, без відповідного рішення суду  
 провів огляд та обшук внутрішніх приміщень будинку:

 А незаконне проникнення до житла (ч. 1 ст. 162 КК України).
 Б незаконне проведення обшуку в житлі, вчинені службовою особою  
  (ч. 2 ст. 162 КК України).
 В незаконне проведення обшуку в житлі, вчинені службовою особою, зловжи- 
  вання службовим становищем (ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 364 КК України).
 Г незаконне проведення обшуку в житлі, вчинені службовою особою,  
  перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 365 КК України).

19. Вкажіть, як кваліфікувати дії осіб, які під час заволодіння майном, виявивши  
 охоронця, який спав, зв’язали йому руки клейкою стрічкою і продовжили  
 викрадати майно, а після заволодіння майном втекли (охоронець зміг само- 
 стійно розв’язати руки):

 А грабіж за попередньою змовою групою осіб з проникненням у приміщення,  
  незаконне позбавлення волі з корисливих мотивів, за попередньою змовою  
  групою осіб (ч. 3 ст. 186, ч. 2 ст. 146 КК України).
 Б грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи  
  здоров’я потерпілого, за попередньою змовою групою осіб, з проникненням  
  у приміщення (ч. 3 ст. 186 КК України).
 В розбій, за попередньою змовою групою осіб, з проникненням у приміщення  
  (ч. 3 ст. 187 КК України).
 Г розбій, за попередньою змовою групою осіб, з проникненням у приміщення,  
  поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 КК  
  України).
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20. Вкажіть діяння, щодо яких є чинним закон про кримінальну відповідальність  
 згідно з принципом громадянства:
 А вчинені на території України її громадянами та особами без громадянства,  
  що постійно проживають в Україні.
 Б вчинені за межами України іноземцями та особами без громадянства, які  
  постійно не проживають на території України.
 В вчинені за межами України її громадянами та особами без громадянства,  
  що постійно проживають в Україні.
 Г вчинені на території України іноземцями.

21. Назвіть, яке із запропонованих діянь містить ознаки злочину проти основ  
 національної безпеки України:
 А добровільна здача в полон через боягузтво або легкодухість.
 Б надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.
 В самовільне залишення поля бою.
 Г здача або залишення ворогові засобів ведення війни.

22. Вкажіть, як кваліфікувати дії водія, який, керуючи технічно справним легковим  
 автомобілем, допустив порушення вимог Правил дорожнього руху, внаслідок  
 чого на пішохідному переході наїхав на пішохода, який від ушкоджень загинув  
 на місці пригоди, а водій зник після вчинення дорожньо-транспортної пригоди  
 без надання допомоги потерпілому:

 А порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспорт- 
  ним засобом, що спричинило спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286  
  КК України).
 Б порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспорт- 
  ним засобом, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження та заподіяння  
  тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого  
  (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 121 КК України).
 В порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним  
  засобом, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження та залишення в небезпеці,  
  що спричинило смерть особи (ч. 2 ст. 286, ч. 3 ст. 135 КК України).
 Г порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспорт- 
  ним засобом, що спричинило смерть потерпілого та залишення в небезпеці 
  (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України).

23. Визначте форму і вид вини, за яких особа не бажала, але свідомо припускала  
 настання суспільно небезпечних наслідків:
 А непрямий умисел.
 Б злочинна самовпевненість.
 В прямий умисел.
 Г злочинна недбалість.
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24. Член обслуговуючого персоналу дипломатичного представництва – громадянин  
 іноземної держави Я. заподіяв в одному із нічних клубів на території України  
 тяжкі тілесні ушкодження Ю. Чи може бути Я. притягнений до кримінальної  
 відповідальності за КК України за вчинений злочин?

 А Може на загальних підставах.
 Б Може лише у разі явно вираженої на це згоди акредитуючої держави.
 В Може, якщо істотна шкода заподіяна громадянину України.
 Г Не може, оскільки він користується імунітетом від кримінальної юрисдикції  
  України.

25. Що вважається часом вчинення злочину?
 А Час звернення потерпілого до правоохоронних органів із заявою про злочин.
 Б Час набуття чинності кримінальним законом.
 В Час настання наслідків злочину.
 Г Час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність  
  дії або бездіяльності.

26. У якій формі здійснюється досудове розслідування злочинів?
 А Досудового слідства.
 Б Дізнання.
 В Досудового провадження.
 Г Приватного обвинувачення.

27. Під час досудового розслідування слідчий за згодою особи провів її допит  
 у стані гіпнозу. Отримані відомості сприяли встановленню обставин злочину  
 і були зафіксовані у протоколі. Чи будуть визнані отримані у такий спосіб дані  
 допустимими доказами?

 А Так, закон дозволяє використовувати спеціальні знання в процесі допиту.
 Б Так, оскільки отримані відомості сприяють встановленню обставин  
  кримінального правопорушення.
 В Ні, способи збирання відомостей визначені в законі і не можуть бути 
  витлумачені розширено.
 Г Ні, використання гіпнозу на сучасному етапі розвитку науки не допускається  
  у кримінальному провадженні.

28. Хто має право прийняти рішення про проведення такої негласної слідчої  
 (розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину?
 А Лише слідчий.
 Б Лише прокурор.
 В Лише суддя.
 Г Лише слідчий суддя.

29. Чи має право суд касаційної інстанції застосувати закон про більше тяжке  
 кримінальне правопорушення?
 А Ні.
 Б Так, але лише якщо касаційну скаргу подав прокурор або потерпілий.
 В Так.
 Г Так, але лише якщо касаційна скарга подана на вирок суду першої інстанції  
  після його перегляду в суді апеляційної інстанції.
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30. Під час судового розгляду обвинувачений звернувся до суду із зауваженням,  
 що той виявляє активну позицію у з’ясуванні обставин злочину і фактично  
 перебрав на себе обов’язок доказування у цьому провадженні. Чи покладається  
 на суд обов’язок доказування під час кримінального провадження?

 А Так, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження  
  суд має право здійснювати доказування у повному обсязі.
 Б Так, у разі пасивності сторони обвинувачення, суд має застосувати свої  
  повноваження у доказуванні.
 В Ні, обов‘язок доказування покладається на сторони кримінального  
  провадження, а суд має створити належні умови для реалізації їхніх  
  процесуальних прав.
 Г Ні, доказування обставин кримінального правопорушення є правом, а не  
  обов’язком суду.

31. До якого суду подається заява про перегляд судового рішення за нововиявле- 
 ними обставинами?
 А До суду тієї інстанції, який першим допустив помилку.
 Б До суду першої інстанції.
 В До суду апеляційної інстанції.
 Г До суду касаційної інстанції.

32. У кримінальному проваджені щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК  
 України (умисне вбивство), було повідомлено про підозру Іванову І.І. Слідчий,  
 зважаючи на те, що участь захисника у такій категорії проваджень є  
 обов’язковою, запропонував Іванову І.І. залучити захисника або скористатися  
 правом на безоплатну правову допомогу. Проте Іванов І.І. відмовився та  
 повідомив, що він сам є діючим адвокатом і бажає захищати себе самостійно.  
 Чи порушене в цьому випадку право особи на захист?

 А Так, у будь-якому випадку.
 Б Ні, якщо Іванов І.І. надасть слідчому документи, що підтверджують його  
  повноваження в цьому провадженні як захисника.
 В Ні, якщо Іванов І.І. самостійно не заявить клопотання про залучення  
  захисника або про надання йому безоплатної правової допомоги.
 Г Так, крім випадків, якщо слідчий письмово за участі понятих зафіксує  
  відмову Іванова І.І.

33. Під час досудового розслідування слідчий зібрав достатньо доказів, які  
 дозволяють повідомити особі про підозру. Проте встановити місцезнаход- 
 ження особи неможливо. Внаслідок проведення додаткових слідчих  
 (розшукових) дій було встановлено, що особа переховується від органів  
 досудового розслідування. Якими повинні бути подальші дії слідчого?

 А Скласти та погодити з прокурором підозру у вчиненні злочину, погодити  
  зупинення провадження з прокурором, оголосити особу у розшук.
 Б Скласти та погодити з прокурором підозру у вчиненні злочину, оголосити  
  особу у розшук.
 В Погодити зупинення провадження з прокурором, оголосити особу у розшук.
 Г Скласти та погодити з прокурором підозру у вчиненні злочину та закрити  
  кримінальне провадження.
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34. Як повинен діяти суд в межах кримінального провадження у випадку, якщо  
 під час судових дебатів виникла потреба подати нові докази?
 А Відкласти судовий розгляд на час, необхідний для подання нових доказів.
 Б Відновити з'ясування обставин, встановлених під час кримінального  
  провадження.
 В Перенести судовий розгляд, про що постановити мотивовану ухвалу.
 Г Здійснити дослідження нових доказів безпосередньо під час судових дебатів.

35. Який суд вирішує питання про відстрочку виконання вироку?
 А Суд, який ухвалив вирок.
 Б Місцевий суд, в межах територіальної юрисдикції якого засуджений відбуває  
  покарання.
 В Місцевий суд, в межах територіальної юрисдикції якого виконується вирок.
 Г Суд вищого рівня стосовно суду, який ухвалив вирок.

36. Що належить до особистих прав і свобод людини і громадянина?
 А Право на життя.
 Б Право на підприємницьку діяльність.
 В Право на освіту.
 Г Право брати участь в управлінні державою.

37. Який суб’єкт і яким чином призначає на посаду голови обласної державної  
 адміністрації?
 А Кабінет Міністрів України за погодженням з Президентом України.
 Б Президент України за погодженням з Прем’єр-міністром України.
 В Президент України за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
 Г Президент України за поданням Кабінету Міністрів України.

38. Хто є суб’єктами добровільного об’єднання територіальних громад?
 А Органи самоорганізації населення та територіальні громади.
 Б Суміжні територіальні громади сіл, селищ, міст.
 В Суміжні територіальні громади районів та областей.
 Г Адміністративно-територіальні одиниці.

39. Що з наведеного є підставою для обмеження активного виборчого права  
 громадянина?
 А Перебування фізичної особи на лікуванні у психіатричній лікарні.
 Б Визнання судом фізичної особи недієздатною.
 В Обмеження судом дієздатності фізичної особи.
 Г Постійне проживання особи за кордоном.

40. На чому згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» базується  
 програма діяльності Кабінету Міністрів України?
 А Передвиборчій програмі Президента України.
 Б Політичних позиціях та програмних завданнях коаліції депутатських  
  фракцій у Верховній Раді України.
 В Узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях коаліції  
  депутатських фракцій у Верховній Раді України та Президента України.
 Г Узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях Прем’єр- 
  міністра України і членів Кабінету Міністрів України.



10

41. У разі вчинення яких дій Президент України може бути усунений з поста  
 Верховною Радою України в порядку імпічменту?
 А Відмова підписати закон, прийнятий Верховною Радою України.
 Б Передача іноземній державі, іноземній організації або їх представникам  
  відомостей, що становлять державну таємницю.
 В Відмова призначити всеукраїнський референдум з питання затвердження  
  законопроекту про внесення змін до розділу I «Загальні засади» Конституції  
  України.
 Г Відмова проголосити всеукраїнський референдум за народною ініціативою.

42. Що із зазначеного належить до повноважень Кабінету Міністрів України?
 А Затвердження Державного бюджету України та контроль його виконання.
 Б Представлення держави в міжнародних відносинах, керівництво  
  зовнішньополітичною діяльністю держави.
 В Здійснення управління об’єктами державної власності.
 Г Утворення і ліквідація районів, встановлення і зміни меж районів і міст.

43. За якою виборчою системою проводяться вибори депутатів Верховної Ради  
 Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних  
 у містах рад?

 А Пропорційно-мажоритарною системою.
 Б Мажоритарною системою абсолютної більшості.
 В Мажоритарною системою відносної більшості.
 Г Пропорційною системою.

44. У яких випадках Конституція України НЕ може бути змінена?
 А Якщо зміни передбачають перегляд принципу верховенства права.
 Б Якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини  
  і громадянина.
 В Якщо зміни передбачають введення воєнного стану.
 Г Якщо зміни передбачають введення цензури.

45.  Який строк провадження у справах за конституційним поданням в Консти- 
 туційному Суді України?
 А Один місяць з дня прийняття процесуальної ухвали про відкриття  
  конституційного провадження у справі.
 Б Три місяці з дня прийняття процесуальної ухвали про відкриття консти- 
  туційного провадження у справі.
 В Строк необмежений.
 Г Три місяці з дня звернення суб’єкта до Конституційного Суду України  
  з конституційним поданням.
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46. Які з наведених статей Конституції України є прикладом диспозитивної  
 конституційної норми?
 А Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою  
  України на період з 1 січня по 31 грудня.
 Б Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати  
  тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань.
 В Прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України,  
  спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України,  
  схваленої Верховною Радою України.
 Г Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої  
  влади вищого рівня.

47. Чи є чинними нормативно-правові акти, прийняті до набуття чинності  
 Конституції України?
 А Так, є чинними.
 Б Ні, є такими, що втратили чинність.
 В Є чинними у частині, що не суперечить Конституції України.
 Г Є чинними до моменту визнання їх неконституційними Конституційним  
  Судом України.

48. Що є необхідним для набуття права власності на бездоглядну домашню тварину?
 А Володіння не менше встановленого законом строку.
 Б Звернення до суду з позовом про визнання права власності.
 В Вирішення такого питання відповідним органом місцевого самоврядування.
 Г Викуп у власника, що знайшовся, за ринковою ціною на час укладання  
  договору.

49. Що може вимагати власник майна від НЕЗАКОННОГО, але добросовісного  
 набувача?
 А Передання усіх доходів від майна, які вона одержала або могла одержати  
  за весь час володіння ним.
 Б Передання усіх доходів від майна, які він одержав або міг одержати  
  з моменту, коли дізнався чи міг дізнатися про незаконність володіння ним.
 В Відшкодування необхідних витрат на утримання, збереження майна,  
  здійснених з часу, з якого власникові належить право на повернення майна  
  або передання доходів.
 Г Відшкодування здійснених витрат для поліпшення майна чи дійсних витрат  
  у сумі, на яку збільшилася його вартість.

50. Що з переліченого є спеціальним способом захисту права інтелектуальної  
 власності?
 А Припинення дії, яка порушує право, і відновлення становища, яке існувало  
  до порушення.
 Б Відшкодування моральної (немайнової) шкоди.
 В Застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків.
 Г Зміна правовідносин.
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51. Чи припиняє новація додаткові зобов’язання, пов’язані з первісним  
 зобов’язанням?
 А Припиняє, якщо інше не встановлено договором.
 Б Припиняє в усіх випадках.
 В Припиняє тільки поруку, гарантію та заставу.
 Г Не припиняє.

52. Яка з ознак притаманна вині як підставі цивільно-правової відповідальності?
 А У цивільному праві діє презумпція невинуватості.
 Б Цивільним законодавством не передбачаються випадки відповідальності  
  незалежно від вини.
 В Відсутність вини є єдиною підставою звільнення від цивільно-правової  
  відповідальності.
 Г Обов’язок доведення факту відсутності вини у порушенні зобов'язання  
  покладається на особу, яка порушила зобов’язання.

53. Який документ підтверджує укладення договору перевезення вантажу  
 залізничним транспортом?
 А Накладна.
 Б Багажна квитанція.
 В Залізнична вантажна накладна.
 Г Коносамент.

54. Який з перелічених способів забезпечення виконання зобов’язання НЕ  
 застосовується при укладанні договору банківського кредиту?
 А Неустойка.
 Б Гарантія.
 В Порука.
 Г Притримання.

55. Хто набуває права власності на конфісковане майно?
 А Фізична або юридична особа.
 Б Держава.
 В Територіальна громада.
 Г Держава або територіальна громада.

56. Що є прикладом правомірного використання твору без згоди автора?
 А Імпорт примірників, примірників перекладів, переробок.
 Б Включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій,  
  енциклопедій.
 В Відтворення з інформаційною метою у газетах публічно виголошених промов  
  у обсязі, виправданому поставленою метою.
 Г Переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни.

57. Чим засвідчується набуття права інтелектуальної власності на торговельну  
 марку?
 А Свідоцтвом.
 Б Патентом.
 В Ордером.
 Г Розпискою.
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58. Які умови є істотними для договору оренди землі?
 А Об’єкт оренди, неустойка.
 Б Земельна ділянка разом з будівлями, спорудами, які знаходяться на ній,  
  та пеня.
 В Об’єкт оренди, строк дії договору, орендна плата.
 Г Об’єкт оренди і заходи, спрямовані на охорону та поліпшення об’єкта  
  оренди.

59. З якого моменту, за загальним правилом, набирає чинності договір  
 страхування?
 А З моменту внесення першого страхового платежу.
 Б З моменту домовленості з усіх істотних умов договору.
 В З моменту підписання договору його сторонами.
 Г Після передачі страхового свідоцтва.

60. У який день виникає право на спадкування?
 А Коли спадкоємець дізнався про смерть спадкодавця.
 Б Коли спадкоємець звернувся із заявою про прийняття спадщини.
 В Коли минуло 6 місяців після відкриття спадщини.
 Г Коли відкрилася спадщина.

61. Що з наведеного є підставою для відмови у прийнятті заяви про видачу судового  
 наказу?
 А Із заяви і поданих документів суд бачить існування спору про право.
 Б Заяву про видачу судового наказу подано не за підсудністю.
 В Заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної  
  плати.
 Г Заяву про видачу судового наказу не оплачено судовим збором.

62. У якому разі суд за клопотанням зацікавленої особи поновлює або продовжує  
 пропущений процесуальний строк?
 А Якщо справа становить особливий суспільний інтерес.
 Б Якщо проти цього не заперечують сторони.
 В За наявності відповідного клопотання без зазначення мотивів.
 Г Якщо суд визнав причини пропуску строку поважними.

63. Яким особам заборонено перебувати в залі судового засідання під час розгляду  
 справи?
 А Неповнолітнім особам.
 Б Особам, які не мають відношення до цієї справи.
 В Особам, які не приведені до присяги в залі судового засідання.
 Г Свідкам, які ще не дали показань.
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64. Розгляд якої з перелічених справ у суді першої інстанції відбувається  
 колегіально?
 А Про усиновлення.
 Б Про позбавлення батьківських прав.
 В Про визнання договору купівлі-продажу недійсним.
 Г Про розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю.

65. Вкажіть місцезнаходження суду, що уповноважений розглянути позов С.,  
 який проживає у м. Львові, до К., який проживає у м. Стрию, про визнання  
 права власності на квартиру у м. Дрогобичі:  

 А лише м. Дрогобич.
 Б як м. Стрий, так і м. Львів або м. Дрогобич.
 В лише м. Стрий.
 Г лише м. Львів.

66. Яке з наведених положень випливає з принципу безпосередності судового  
 розгляду?
 А У разі заміни одного із суддів справа розглядається спочатку.
 Б Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як  
  на підставу своїх вимог або заперечень.
 В Цивільне судочинство здійснюється державною мовою.
 Г Розгляд справ в усіх судах проводиться усно і відкрито.

67. У процесі судового розгляду цивільної справи встановлено, що секретар судового  
 засідання є племінником позивача у справі. Який процесуальний наслідок  
 може спричинити цей факт?

 А Відвід секретаря судового засідання.
 Б Відмову позивачу у позові.
 В Закриття провадження у справі.
 Г Зміну складу суду.

68. У якому випадку суд постановляє ухвалу про повернення судового збору?
 А У разі скасування рішення апеляційним судом.
 Б У разі задоволення позову.
 В У разі відмови у задоволенні позову.
 Г У разі відмови у відкритті провадження.



15

69. Суд призначив судове засідання з розгляду цивільної справи. Місце перебування  
 відповідача відоме і його належним чином було повідомлено про судове 
 засідання. У судове засідання відповідач не з’явився і судовий розгляд справи  
 було відкладений. На повторне судове засідання відповідач знову не з’явився  
 і знову не повідомив суд про причини неприбуття, хоч і був належним  
 чином повідомлений. Які правові наслідки такої поведінки відповідача? 

 А Суд може застосувати примусовий привід відповідача через органи  
  Національної поліції з відшкодуванням у дохід держави витрат на його  
  здійснення.
 Б Суд оголосить розшук відповідача і доручить його органам Національної  
  поліції.
 В Суд вирішить справу за відсутності відповідача на підставі наявних у ній  
  доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.
 Г Суд обов’язково вирішить справу за відсутності відповідача, не запитуючи  
  думки осіб, які беруть участь у справі.

70. Для якого виду цивільного провадження є характерною наявність двох сторін  
 з протилежними інтересами і спірним характером їхніх майнових та (або)  
 особистих немайнових правовідносин, які передаються на розгляд суду?  

 А Окремого провадження.
 Б Наказного провадження.
 В Позовного провадження.
 Г Відновлення втраченого судового провадження.
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Кінець зошита



2
Зошит

© Міністерство освіти і науки України, 2016

Час виконання – 120 хвилин

Інструкція щодо роботи в зошиті
 
Правила виконання зазначені перед завданнями тесту.
Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та 
зрозуміли завдання.
У разі необхідності використовуйте як чернетку вільні від 
тексту місця в зошиті.
Намагайтеся виконати всі завдання.

Інструкція щодо заповнення бланка відповідей Б

До бланка Б записуйте лише правильні, на Вашу думку, 
відповіді.
Відповіді вписуйте чітко, дотримуючись вимог інструкції  
до завдань.
Неправильно позначені, підчищені відповіді вважатимуться 
помилкою.
Якщо Ви позначили відповідь до якогось із завдань  
неправильно, то можете виправити її, замалювавши 
попередню позначку та поставивши нову, як показано на 
зразку: 

Ваш результат залежатиме від загальної кількості правиль-
них відповідей, зазначених у бланку Б.

Ознайомившись з інструкціями, перевірте якість друку зошита 
та кількість сторінок. Їх має бути 16.

Позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка Б так:

Бажаємо Вам успіху!

1.
2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

Тест складається з 70 завдань з вибором однієї правильної відпо-
віді. Відповіді до завдань Ви маєте позначити в бланку Б.

ТЕСТ
З ПРАВА
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Завдання 1–70 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один 
правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді й позначте 
його в бланку Б згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку Б, тому що 
комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки! 

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк Б!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

1. Вкажіть, що із названого є адміністративною послугою згідно з чинним  
 законодавством:
 А надання допуску до державної таємниці.
 Б державна реєстрація нормативно-правового акта.
 В державна реєстрація суб‘єкта фізичної особи-підприємця.
 Г виконання рішення адміністративної комісії державним виконавцем.

2. Орган Національної поліції прийняв постанову, якою на К. наклав адмі- 
 ністративне стягнення у вигляді штрафу відповідно до Кодексу України про  
 адміністративні правопорушення (КУпАП). Вважаючи постанову незаконною,  
 К. вирішив її оскаржити. У якому порядку К. може це зробити?

 А Оскаржити у вищестоящий орган за правилами КУпАП або до суду за 
  правилами адміністративного судочинства з особливостями, встановле- 
  ними КУпАП.
 Б Оскаржити лише у вищестоящий орган за правилами КУпАП.
 В Оскаржити лише до суду за правилами адміністративного судочинства.
 Г Оскаржити у вищестоящий орган або до суду за правилами КУпАП.

3. Вкажіть, яким із названих прав в Україні НЕ наділені іноземці та особи без  
 громадянства:
 А право на користування об‘єктами культурної спадщини.
 Б право на підприємницьку діяльність.
 В право на державну службу.
 Г право на участь в управлінні акціонерним товариством.

4. Вкажіть, у якій організаційно-правовій формі утворюється громадське  
 об'єднання:
 А як громадянська організація або політична партія.
 Б як об’єднання громадян за місцем проживання або роботи.
 В як суспільна організація або суспільна спілка.
 Г як громадська організація або громадська спілка.

5. Який з перелічених суб’єктів уповноважений затверджувати посадові інструкції  
 для державних службовців?
 А Керівник державної служби в державному органі.
 Б Міністерство юстиції України.
 В Кабінет Міністрів України.
 Г Центральний орган виконавчої влади, уповноважений на реалізацію  
  державної політики у сфері державної служби.
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6. Вкажіть, як здійснюється просування державного службовця по службі:
 А через підвищення заробітної плати.
 Б через позитивний висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності.
 В через підвищення рівня професійної компетентності державним службовцем.
 Г через зайняття вищої посади за результатами конкурсу.

7. Вкажіть, хто з перелічених суб’єктів може бути суб’єктом надання адмі- 
 ністративних послуг:
 А громадська спілка.
 Б місцева державна адміністрація.
 В громадська організація.
 Г підприємство, установа, організація незалежно від форми власності.

8. Яке з перелічених адміністративних стягнень може застосовуватись як основне,  
 так і додаткове?
 А Конфіскація предметів.
 Б Штраф.
 В Позбавлення спеціального права, наданого громадянинові.
 Г Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

9. Вкажіть, як відбувається утворення громадського об'єднання:
 А шляхом оприлюднення колективного рішення його засновників у засобах  
  масової інформації.
 Б шляхом проведення установчих зборів його засновників.
 В шляхом реєстрації колективної заяви його засновників у Міністерстві  
  юстиції України.
 Г шляхом зібрання підписів його засновників та їх подання до Єдиного  
  державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

10. Вкажіть, який вид протиправної діяльності державних службовців належить  
 до адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією:
 А порушення правил етичної поведінки державного службовця.
 Б дії, що шкодять авторитету державної служби.
 В несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій  
  держави або місцевого самоврядування.
 Г невиконання вимог політичної неупередженості.

11. З якого моменту набувають юридичної сили нормативно-правові акти органів  
 та посадових осіб місцевого самоврядування?
 А З моменту реєстрації в органах юстиції.
 Б З дня їх офіційного оприлюднення, якщо цим органом чи посадовою особою  
  не встановлено пізніший строк введення цих актів в дію.
 В З моменту прийняття (підписання), якщо цим органом чи посадовою особою  
  не встановлено пізніший строк введення цих актів в дію.
 Г Через десять днів після офіційного оприлюднення, якщо цим актом не  
  встановлено інший строк введення цих актів в дію.
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12. Голова районної ради Т. допустив незаконне розголошення інформації, яка  
 стала йому відомою у зв’язку з виконанням службових повноважень, тобто  
 вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 172-8 Кодексу  
 України про адміністративні правопорушення, що має наслідком накладення  
 штрафу від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Під  
 час розгляду справи суд визнав за неможливе збереження за Т. права обіймати  
 певні посади. Який захід адміністративної відповідальності має застосувати  
 суд у цьому випадку?

 А Накласти штраф, а також застосувати позбавлення права обіймати певні  
  посади на строк від 6-ти місяців до 1-го року.
 Б Накласти стягнення у межах санкції статті – штраф від 100 до 150  
  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 В Накласти штраф максимального розміру, передбаченого санкцією статті, –  
  150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 Г Замінити штраф на інший вид стягнення – позбавлення права обіймати  
  певні посади строком на 1 рік.

13. У новому кримінальному законі збережено додаткове покарання, яке містив  
 минулий закон, однак воно передбачено факультативно, тоді як у минулому  
 законі було обов'язковим. Чи має новий кримінальний закон зворотну дію  
 в часі?

 А Так, оскільки новий кримінальний закон пом'якшує покарання.
 Б Ні, оскільки новий кримінальний закон залишає додаткове покарання.
 В Ні, оскільки новий кримінальний закон не пом'якшує основне покарання.
 Г Так, оскільки новий кримінальний закон побічно впливає на основне  
  покарання.

14. Яка форма вини характерна для співучасті у злочині?
 А Змішана.
 Б Умисна і необережна.
 В Умисна.
 Г Необережна.

15. Під час бійки біля багатоквартирного будинку о 3 год. ночі на ґрунті неприязних  
 стосунків громадянин А. заподіяв потерпілому численні удари руками і ногами  
 в голову та по інших частинах тіла, внаслідок яких потерпілий з часом помер  
 в лікарні. Коли громадянин А. покидав місце вчинення злочину, потерпілий  
 був ще живим і продовжував викрикувати образливі слова на адресу громадя- 
 нина А. Як потрібно кваліфікувати дії громадянина А.? 

 А Необережне вбивство (ч. 1 ст. 119 КК України).
 Б Умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).
 В Умисне вбивство з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України).
 Г Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого  
  (ч. 2 ст. 121 КК України).
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16. Вкажіть, як кваліфікувати умисні тілесні ушкодження, в результаті яких  
 мала місце втрата потерпілою особою репродуктивної здатності:
 А умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад  
  здоров'я або незначну втрату працездатності (ч. 2 ст. 125 КК України).
 Б умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК України).
 В умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК України).
 Г умисне легке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 125 КК України).

17. Іванов домовився з Петровим, що після вчинення крадіжки передасть остан- 
 ньому для збуту вкрадені предмети. Визначте види співучасників та форму  
 співучасті:

 А Іванов – виконавець, Петров – пособник, форма співучасті – організована  
  група.
 Б Іванов – організатор, Петров – пособник, форма співучасті – група осіб за  
  попередньою змовою.
 В Іванов – виконавець, Петров – пособник, форма співучасті – група осіб.
 Г Іванов – виконавець, Петров – пособник, форма співучасті – група осіб за  
  попередньою змовою.

18. Вкажіть, як кваліфікувати дії працівника поліції, який, перевіряючи наявність  
 факту зберігання наркотичних засобів на території домоволодіння громадянина  
 і прагнучи покращити показники в роботі, без відповідного рішення суду  
 провів огляд та обшук внутрішніх приміщень будинку:

 А незаконне проведення обшуку в житлі, вчинені службовою особою,  
  перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 365 КК України).
 Б незаконне проникнення до житла (ч. 1 ст. 162 КК України).
 В незаконне проведення обшуку в житлі, вчинені службовою особою  
  (ч. 2 ст. 162 КК України).
 Г незаконне проведення обшуку в житлі, вчинені службовою особою, зловжи- 
  вання службовим становищем (ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 364 КК України).

19. Вкажіть, як кваліфікувати дії осіб, які під час заволодіння майном, виявивши  
 охоронця, який спав, зв’язали йому руки клейкою стрічкою і продовжили  
 викрадати майно, а після заволодіння майном втекли (охоронець зміг само- 
 стійно розв’язати руки):

 А розбій, за попередньою змовою групою осіб, з проникненням у приміщення,  
  поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 КК  
  України).
 Б грабіж за попередньою змовою групою осіб з проникненням у приміщення,  
  незаконне позбавлення волі з корисливих мотивів, за попередньою змовою  
  групою осіб (ч. 3 ст. 186, ч. 2 ст. 146 КК України).
 В грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи  
  здоров’я потерпілого, за попередньою змовою групою осіб, з проникненням  
  у приміщення (ч. 3 ст. 186 КК України).
 Г розбій, за попередньою змовою групою осіб, з проникненням у приміщення  
  (ч. 3 ст. 187 КК України).
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20. Вкажіть діяння, щодо яких є чинним закон про кримінальну відповідальність  
 згідно з принципом громадянства:
 А вчинені на території України іноземцями.
 Б вчинені на території України її громадянами та особами без громадянства,  
  що постійно проживають в Україні.
 В вчинені за межами України іноземцями та особами без громадянства, які  
  постійно не проживають на території України.
 Г вчинені за межами України її громадянами та особами без громадянства,  
  що постійно проживають в Україні.

21. Назвіть, яке із запропонованих діянь містить ознаки злочину проти основ  
 національної безпеки України:
 А здача або залишення ворогові засобів ведення війни.
 Б добровільна здача в полон через боягузтво або легкодухість.
 В надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.
 Г самовільне залишення поля бою.

22. Вкажіть, як кваліфікувати дії водія, який, керуючи технічно справним легковим  
 автомобілем, допустив порушення вимог Правил дорожнього руху, внаслідок  
 чого на пішохідному переході наїхав на пішохода, який від ушкоджень загинув  
 на місці пригоди, а водій зник після вчинення дорожньо-транспортної пригоди  
 без надання допомоги потерпілому:

 А порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспорт- 
  ним засобом, що спричинило смерть потерпілого та залишення в небезпеці 
  (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України).
 Б порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспорт- 
  ним засобом, що спричинило спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286  
  КК України).
 В порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспорт- 
  ним засобом, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження та заподіяння  
  тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого  
  (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 121 КК України).
 Г порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним  
  засобом, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження та залишення в небезпеці,  
  що спричинило смерть особи (ч. 2 ст. 286, ч. 3 ст. 135 КК України).

23. Визначте форму і вид вини, за яких особа не бажала, але свідомо припускала  
 настання суспільно небезпечних наслідків:
 А злочинна недбалість.
 Б непрямий умисел.
 В злочинна самовпевненість.
 Г прямий умисел.
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24. Член обслуговуючого персоналу дипломатичного представництва – громадянин  
 іноземної держави Я. заподіяв в одному із нічних клубів на території України  
 тяжкі тілесні ушкодження Ю. Чи може бути Я. притягнений до кримінальної  
 відповідальності за КК України за вчинений злочин?

 А Не може, оскільки він користується імунітетом від кримінальної юрисдикції  
  України.
 Б Може на загальних підставах.
 В Може лише у разі явно вираженої на це згоди акредитуючої держави.
 Г Може, якщо істотна шкода заподіяна громадянину України.

25. Що вважається часом вчинення злочину?
 А Час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність  
  дії або бездіяльності.
 Б Час звернення потерпілого до правоохоронних органів із заявою про злочин.
 В Час набуття чинності кримінальним законом.
 Г Час настання наслідків злочину.

26. У якій формі здійснюється досудове розслідування злочинів?
 А Приватного обвинувачення.
 Б Досудового слідства.
 В Дізнання.
 Г Досудового провадження.

27. Під час досудового розслідування слідчий за згодою особи провів її допит  
 у стані гіпнозу. Отримані відомості сприяли встановленню обставин злочину  
 і були зафіксовані у протоколі. Чи будуть визнані отримані у такий спосіб дані  
 допустимими доказами?

 А Ні, використання гіпнозу на сучасному етапі розвитку науки не допускається  
  у кримінальному провадженні.
 Б Так, закон дозволяє використовувати спеціальні знання в процесі допиту.
 В Так, оскільки отримані відомості сприяють встановленню обставин  
  кримінального правопорушення.
 Г Ні, способи збирання відомостей визначені в законі і не можуть бути 
  витлумачені розширено.

28. Хто має право прийняти рішення про проведення такої негласної слідчої  
 (розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину?
 А Лише слідчий суддя.
 Б Лише слідчий.
 В Лише прокурор.
 Г Лише суддя.

29. Чи має право суд касаційної інстанції застосувати закон про більше тяжке  
 кримінальне правопорушення?
 А Так, але лише якщо касаційна скарга подана на вирок суду першої інстанції  
  після його перегляду в суді апеляційної інстанції.
 Б Ні.
 В Так, але лише якщо касаційну скаргу подав прокурор або потерпілий.
 Г Так.
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30. Під час судового розгляду обвинувачений звернувся до суду із зауваженням,  
 що той виявляє активну позицію у з’ясуванні обставин злочину і фактично  
 перебрав на себе обов’язок доказування у цьому провадженні. Чи покладається  
 на суд обов’язок доказування під час кримінального провадження?

 А Ні, доказування обставин кримінального правопорушення є правом, а не  
  обов’язком суду.
 Б Так, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження  
  суд має право здійснювати доказування у повному обсязі.
 В Так, у разі пасивності сторони обвинувачення, суд має застосувати свої  
  повноваження у доказуванні.
 Г Ні, обов‘язок доказування покладається на сторони кримінального  
  провадження, а суд має створити належні умови для реалізації їхніх  
  процесуальних прав.

31. До якого суду подається заява про перегляд судового рішення за нововиявле- 
 ними обставинами?
 А До суду касаційної інстанції.
 Б До суду тієї інстанції, який першим допустив помилку.
 В До суду першої інстанції.
 Г До суду апеляційної інстанції.

32. У кримінальному проваджені щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК  
 України (умисне вбивство), було повідомлено про підозру Іванову І.І. Слідчий,  
 зважаючи на те, що участь захисника у такій категорії проваджень є  
 обов’язковою, запропонував Іванову І.І. залучити захисника або скористатися  
 правом на безоплатну правову допомогу. Проте Іванов І.І. відмовився та  
 повідомив, що він сам є діючим адвокатом і бажає захищати себе самостійно.  
 Чи порушене в цьому випадку право особи на захист?

 А Так, крім випадків, якщо слідчий письмово за участі понятих зафіксує  
  відмову Іванова І.І.
 Б Так, у будь-якому випадку.
 В Ні, якщо Іванов І.І. надасть слідчому документи, що підтверджують його  
  повноваження в цьому провадженні як захисника.
 Г Ні, якщо Іванов І.І. самостійно не заявить клопотання про залучення  
  захисника або про надання йому безоплатної правової допомоги.

33. Під час досудового розслідування слідчий зібрав достатньо доказів, які  
 дозволяють повідомити особі про підозру. Проте встановити місцезнаход- 
 ження особи неможливо. Внаслідок проведення додаткових слідчих  
 (розшукових) дій було встановлено, що особа переховується від органів  
 досудового розслідування. Якими повинні бути подальші дії слідчого?

 А Скласти та погодити з прокурором підозру у вчиненні злочину та закрити  
  кримінальне провадження.
 Б Скласти та погодити з прокурором підозру у вчиненні злочину, погодити  
  зупинення провадження з прокурором, оголосити особу у розшук.
 В Скласти та погодити з прокурором підозру у вчиненні злочину, оголосити  
  особу у розшук.
 Г Погодити зупинення провадження з прокурором, оголосити особу у розшук.
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34. Як повинен діяти суд в межах кримінального провадження у випадку, якщо  
 під час судових дебатів виникла потреба подати нові докази?
 А Здійснити дослідження нових доказів безпосередньо під час судових дебатів.
 Б Відкласти судовий розгляд на час, необхідний для подання нових доказів.
 В Відновити з'ясування обставин, встановлених під час кримінального  
  провадження.
 Г Перенести судовий розгляд, про що постановити мотивовану ухвалу.

35. Який суд вирішує питання про відстрочку виконання вироку?
 А Суд вищого рівня стосовно суду, який ухвалив вирок.
 Б Суд, який ухвалив вирок.
 В Місцевий суд, в межах територіальної юрисдикції якого засуджений відбуває  
  покарання.
 Г Місцевий суд, в межах територіальної юрисдикції якого виконується вирок.

36. Що належить до особистих прав і свобод людини і громадянина?
 А Право брати участь в управлінні державою.
 Б Право на життя.
 В Право на підприємницьку діяльність.
 Г Право на освіту.

37. Який суб’єкт і яким чином призначає на посаду голови обласної державної  
 адміністрації?
 А Президент України за поданням Кабінету Міністрів України.
 Б Кабінет Міністрів України за погодженням з Президентом України.
 В Президент України за погодженням з Прем’єр-міністром України.
 Г Президент України за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

38. Хто є суб’єктами добровільного об’єднання територіальних громад?
 А Адміністративно-територіальні одиниці.
 Б Органи самоорганізації населення та територіальні громади.
 В Суміжні територіальні громади сіл, селищ, міст.
 Г Суміжні територіальні громади районів та областей.

39. Що з наведеного є підставою для обмеження активного виборчого права  
 громадянина?
 А Постійне проживання особи за кордоном.
 Б Перебування фізичної особи на лікуванні у психіатричній лікарні.
 В Визнання судом фізичної особи недієздатною.
 Г Обмеження судом дієздатності фізичної особи.

40. На чому згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» базується  
 програма діяльності Кабінету Міністрів України?
 А Узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях Прем’єр- 
  міністра України і членів Кабінету Міністрів України.
 Б Передвиборчій програмі Президента України.
 В Політичних позиціях та програмних завданнях коаліції депутатських  
  фракцій у Верховній Раді України.
 Г Узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях коаліції  
  депутатських фракцій у Верховній Раді України та Президента України.
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41. У разі вчинення яких дій Президент України може бути усунений з поста  
 Верховною Радою України в порядку імпічменту?
 А Відмова проголосити всеукраїнський референдум за народною ініціативою.
 Б Відмова підписати закон, прийнятий Верховною Радою України.
 В Передача іноземній державі, іноземній організації або їх представникам  
  відомостей, що становлять державну таємницю.
 Г Відмова призначити всеукраїнський референдум з питання затвердження  
  законопроекту про внесення змін до розділу I «Загальні засади» Конституції  
  України.

42. Що із зазначеного належить до повноважень Кабінету Міністрів України?
 А Утворення і ліквідація районів, встановлення і зміни меж районів і міст.
 Б Затвердження Державного бюджету України та контроль його виконання.
 В Представлення держави в міжнародних відносинах, керівництво  
  зовнішньополітичною діяльністю держави.
 Г Здійснення управління об’єктами державної власності.

43. За якою виборчою системою проводяться вибори депутатів Верховної Ради  
 Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних  
 у містах рад?

 А Пропорційною системою.
 Б Пропорційно-мажоритарною системою.
 В Мажоритарною системою абсолютної більшості.
 Г Мажоритарною системою відносної більшості.

44. У яких випадках Конституція України НЕ може бути змінена?
 А Якщо зміни передбачають введення цензури.
 Б Якщо зміни передбачають перегляд принципу верховенства права.
 В Якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини  
  і громадянина.
 Г Якщо зміни передбачають введення воєнного стану.

45.  Який строк провадження у справах за конституційним поданням в Консти- 
 туційному Суді України?
 А Три місяці з дня звернення суб’єкта до Конституційного Суду України  
  з конституційним поданням.
 Б Один місяць з дня прийняття процесуальної ухвали про відкриття  
  конституційного провадження у справі.
 В Три місяці з дня прийняття процесуальної ухвали про відкриття консти- 
  туційного провадження у справі.
 Г Строк необмежений.
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46. Які з наведених статей Конституції України є прикладом диспозитивної  
 конституційної норми?
 А Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої  
  влади вищого рівня.
 Б Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою  
  України на період з 1 січня по 31 грудня.
 В Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати  
  тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань.
 Г Прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України,  
  спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України,  
  схваленої Верховною Радою України.

47. Чи є чинними нормативно-правові акти, прийняті до набуття чинності  
 Конституції України?
 А Є чинними до моменту визнання їх неконституційними Конституційним  
  Судом України.
 Б Так, є чинними.
 В Ні, є такими, що втратили чинність.
 Г Є чинними у частині, що не суперечить Конституції України.

48. Що є необхідним для набуття права власності на бездоглядну домашню тварину?
 А Викуп у власника, що знайшовся, за ринковою ціною на час укладання  
  договору.
 Б Володіння не менше встановленого законом строку.
 В Звернення до суду з позовом про визнання права власності.
 Г Вирішення такого питання відповідним органом місцевого самоврядування.

49. Що може вимагати власник майна від НЕЗАКОННОГО, але добросовісного  
 набувача?
 А Відшкодування здійснених витрат для поліпшення майна чи дійсних витрат  
  у сумі, на яку збільшилася його вартість.
 Б Передання усіх доходів від майна, які вона одержала або могла одержати  
  за весь час володіння ним.
 В Передання усіх доходів від майна, які він одержав або міг одержати  
  з моменту, коли дізнався чи міг дізнатися про незаконність володіння ним.
 Г Відшкодування необхідних витрат на утримання, збереження майна,  
  здійснених з часу, з якого власникові належить право на повернення майна  
  або передання доходів.

50. Що з переліченого є спеціальним способом захисту права інтелектуальної  
 власності?
 А Зміна правовідносин.
 Б Припинення дії, яка порушує право, і відновлення становища, яке існувало  
  до порушення.
 В Відшкодування моральної (немайнової) шкоди.
 Г Застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків.
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51. Чи припиняє новація додаткові зобов’язання, пов’язані з первісним  
 зобов’язанням?
 А Не припиняє.
 Б Припиняє, якщо інше не встановлено договором.
 В Припиняє в усіх випадках.
 Г Припиняє тільки поруку, гарантію та заставу.

52. Яка з ознак притаманна вині як підставі цивільно-правової відповідальності?
 А Обов’язок доведення факту відсутності вини у порушенні зобов'язання  
  покладається на особу, яка порушила зобов’язання.
 Б У цивільному праві діє презумпція невинуватості.
 В Цивільним законодавством не передбачаються випадки відповідальності  
  незалежно від вини.
 Г Відсутність вини є єдиною підставою звільнення від цивільно-правової  
  відповідальності.

53. Який документ підтверджує укладення договору перевезення вантажу  
 залізничним транспортом?
 А Коносамент.
 Б Накладна.
 В Багажна квитанція.
 Г Залізнична вантажна накладна.

54. Який з перелічених способів забезпечення виконання зобов’язання НЕ  
 застосовується при укладанні договору банківського кредиту?
 А Притримання.
 Б Неустойка.
 В Гарантія.
 Г Порука.

55. Хто набуває права власності на конфісковане майно?
 А Держава або територіальна громада.
 Б Фізична або юридична особа.
 В Держава.
 Г Територіальна громада.

56. Що є прикладом правомірного використання твору без згоди автора?
 А Переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни.
 Б Імпорт примірників, примірників перекладів, переробок.
 В Включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій,  
  енциклопедій.
 Г Відтворення з інформаційною метою у газетах публічно виголошених промов  
  у обсязі, виправданому поставленою метою.

57. Чим засвідчується набуття права інтелектуальної власності на торговельну  
 марку?
 А Розпискою.
 Б Свідоцтвом.
 В Патентом.
 Г Ордером.
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58. Які умови є істотними для договору оренди землі?
 А Об’єкт оренди і заходи, спрямовані на охорону та поліпшення об’єкта  
  оренди.
 Б Об’єкт оренди, неустойка.
 В Земельна ділянка разом з будівлями, спорудами, які знаходяться на ній,  
  та пеня.
 Г Об’єкт оренди, строк дії договору, орендна плата.

59. З якого моменту, за загальним правилом, набирає чинності договір  
 страхування?
 А Після передачі страхового свідоцтва.
 Б З моменту внесення першого страхового платежу.
 В З моменту домовленості з усіх істотних умов договору.
 Г З моменту підписання договору його сторонами.

60. У який день виникає право на спадкування?
 А Коли відкрилася спадщина.
 Б Коли спадкоємець дізнався про смерть спадкодавця.
 В Коли спадкоємець звернувся із заявою про прийняття спадщини.
 Г Коли минуло 6 місяців після відкриття спадщини.

61. Що з наведеного є підставою для відмови у прийнятті заяви про видачу судового  
 наказу?
 А Заяву про видачу судового наказу не оплачено судовим збором.
 Б Із заяви і поданих документів суд бачить існування спору про право.
 В Заяву про видачу судового наказу подано не за підсудністю.
 Г Заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної  
  плати.

62. У якому разі суд за клопотанням зацікавленої особи поновлює або продовжує  
 пропущений процесуальний строк?
 А Якщо суд визнав причини пропуску строку поважними.
 Б Якщо справа становить особливий суспільний інтерес.
 В Якщо проти цього не заперечують сторони.
 Г За наявності відповідного клопотання без зазначення мотивів.

63. Яким особам заборонено перебувати в залі судового засідання під час розгляду  
 справи?
 А Свідкам, які ще не дали показань.
 Б Неповнолітнім особам.
 В Особам, які не мають відношення до цієї справи.
 Г Особам, які не приведені до присяги в залі судового засідання.
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64. Розгляд якої з перелічених справ у суді першої інстанції відбувається  
 колегіально?
 А Про розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю.
 Б Про усиновлення.
 В Про позбавлення батьківських прав.
 Г Про визнання договору купівлі-продажу недійсним.

65. Вкажіть місцезнаходження суду, що уповноважений розглянути позов С.,  
 який проживає у м. Львові, до К., який проживає у м. Стрию, про визнання  
 права власності на квартиру у м. Дрогобичі:  

 А лише м. Львів.
 Б лише м. Дрогобич.
 В як м. Стрий, так і м. Львів або м. Дрогобич.
 Г лише м. Стрий.

66. Яке з наведених положень випливає з принципу безпосередності судового  
 розгляду?
 А Розгляд справ в усіх судах проводиться усно і відкрито.
 Б У разі заміни одного із суддів справа розглядається спочатку.
 В Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як  
  на підставу своїх вимог або заперечень.
 Г Цивільне судочинство здійснюється державною мовою.

67. У процесі судового розгляду цивільної справи встановлено, що секретар судового  
 засідання є племінником позивача у справі. Який процесуальний наслідок  
 може спричинити цей факт?

 А Зміну складу суду.
 Б Відвід секретаря судового засідання.
 В Відмову позивачу у позові.
 Г Закриття провадження у справі.

68. У якому випадку суд постановляє ухвалу про повернення судового збору?
 А У разі відмови у відкритті провадження.
 Б У разі скасування рішення апеляційним судом.
 В У разі задоволення позову.
 Г У разі відмови у задоволенні позову.
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69. Суд призначив судове засідання з розгляду цивільної справи. Місце перебування  
 відповідача відоме і його належним чином було повідомлено про судове 
 засідання. У судове засідання відповідач не з’явився і судовий розгляд справи  
 було відкладений. На повторне судове засідання відповідач знову не з’явився  
 і знову не повідомив суд про причини неприбуття, хоч і був належним  
 чином повідомлений. Які правові наслідки такої поведінки відповідача? 

 А Суд обов’язково вирішить справу за відсутності відповідача, не запитуючи  
  думки осіб, які беруть участь у справі.
 Б Суд може застосувати примусовий привід відповідача через органи  
  Національної поліції з відшкодуванням у дохід держави витрат на його  
  здійснення.
 В Суд оголосить розшук відповідача і доручить його органам Національної  
  поліції.
 Г Суд вирішить справу за відсутності відповідача на підставі наявних у ній  
  доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

70. Для якого виду цивільного провадження є характерною наявність двох сторін  
 з протилежними інтересами і спірним характером їхніх майнових та (або)  
 особистих немайнових правовідносин, які передаються на розгляд суду?  

 А Відновлення втраченого судового провадження.
 Б Окремого провадження.
 В Наказного провадження.
 Г Позовного провадження.

 



16

Кінець зошита



3
Зошит

© Міністерство освіти і науки України, 2016

Час виконання – 120 хвилин

Інструкція щодо роботи в зошиті
 
Правила виконання зазначені перед завданнями тесту.
Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та 
зрозуміли завдання.
У разі необхідності використовуйте як чернетку вільні від 
тексту місця в зошиті.
Намагайтеся виконати всі завдання.

Інструкція щодо заповнення бланка відповідей Б

До бланка Б записуйте лише правильні, на Вашу думку, 
відповіді.
Відповіді вписуйте чітко, дотримуючись вимог інструкції  
до завдань.
Неправильно позначені, підчищені відповіді вважатимуться 
помилкою.
Якщо Ви позначили відповідь до якогось із завдань  
неправильно, то можете виправити її, замалювавши 
попередню позначку та поставивши нову, як показано на 
зразку: 

Ваш результат залежатиме від загальної кількості правиль-
них відповідей, зазначених у бланку Б.

Ознайомившись з інструкціями, перевірте якість друку зошита 
та кількість сторінок. Їх має бути 16.

Позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка Б так:

Бажаємо Вам успіху!

1.
2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

Тест складається з 70 завдань з вибором однієї правильної відпо-
віді. Відповіді до завдань Ви маєте позначити в бланку Б.

ТЕСТ
З ПРАВА



2

Завдання 1–70 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один 
правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді й позначте 
його в бланку Б згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку Б, тому що 
комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки! 

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк Б!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

1. Вкажіть, що із названого є адміністративною послугою згідно з чинним  
 законодавством:
 А державна реєстрація суб‘єкта фізичної особи-підприємця.
 Б виконання рішення адміністративної комісії державним виконавцем.
 В надання допуску до державної таємниці.
 Г державна реєстрація нормативно-правового акта.

2. Орган Національної поліції прийняв постанову, якою на К. наклав адмі- 
 ністративне стягнення у вигляді штрафу відповідно до Кодексу України про  
 адміністративні правопорушення (КУпАП). Вважаючи постанову незаконною,  
 К. вирішив її оскаржити. У якому порядку К. може це зробити?

 А Оскаржити лише до суду за правилами адміністративного судочинства.
 Б Оскаржити у вищестоящий орган або до суду за правилами КУпАП.
 В Оскаржити у вищестоящий орган за правилами КУпАП або до суду за 
  правилами адміністративного судочинства з особливостями, встановле- 
  ними КУпАП.
 Г Оскаржити лише у вищестоящий орган за правилами КУпАП.

3. Вкажіть, яким із названих прав в Україні НЕ наділені іноземці та особи без  
 громадянства:
 А право на державну службу.
 Б право на участь в управлінні акціонерним товариством.
 В право на користування об‘єктами культурної спадщини.
 Г право на підприємницьку діяльність.

4. Вкажіть, у якій організаційно-правовій формі утворюється громадське  
 об'єднання:
 А як суспільна організація або суспільна спілка.
 Б як громадська організація або громадська спілка.
 В як громадянська організація або політична партія.
 Г як об’єднання громадян за місцем проживання або роботи.

5. Який з перелічених суб’єктів уповноважений затверджувати посадові інструкції  
 для державних службовців?
 А Кабінет Міністрів України.
 Б Центральний орган виконавчої влади, уповноважений на реалізацію  
  державної політики у сфері державної служби.
 В Керівник державної служби в державному органі.
 Г Міністерство юстиції України.
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6. Вкажіть, як здійснюється просування державного службовця по службі:
 А через підвищення рівня професійної компетентності державним службовцем.
 Б через зайняття вищої посади за результатами конкурсу.
 В через підвищення заробітної плати.
 Г через позитивний висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності.

7. Вкажіть, хто з перелічених суб’єктів може бути суб’єктом надання адмі- 
 ністративних послуг:
 А громадська організація.
 Б підприємство, установа, організація незалежно від форми власності.
 В громадська спілка.
 Г місцева державна адміністрація.

8. Яке з перелічених адміністративних стягнень може застосовуватись як основне,  
 так і додаткове?
 А Позбавлення спеціального права, наданого громадянинові.
 Б Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
 В Конфіскація предметів.
 Г Штраф.

9. Вкажіть, як відбувається утворення громадського об'єднання:
 А шляхом реєстрації колективної заяви його засновників у Міністерстві  
  юстиції України.
 Б шляхом зібрання підписів його засновників та їх подання до Єдиного  
  державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
 В шляхом оприлюднення колективного рішення його засновників у засобах  
  масової інформації.
 Г шляхом проведення установчих зборів його засновників.

10. Вкажіть, який вид протиправної діяльності державних службовців належить  
 до адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією:
 А несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій  
  держави або місцевого самоврядування.
 Б невиконання вимог політичної неупередженості.
 В порушення правил етичної поведінки державного службовця.
 Г дії, що шкодять авторитету державної служби.

11. З якого моменту набувають юридичної сили нормативно-правові акти органів  
 та посадових осіб місцевого самоврядування?
 А З моменту прийняття (підписання), якщо цим органом чи посадовою особою  
  не встановлено пізніший строк введення цих актів в дію.
 Б Через десять днів після офіційного оприлюднення, якщо цим актом не  
  встановлено інший строк введення цих актів в дію.
 В З моменту реєстрації в органах юстиції.
 Г З дня їх офіційного оприлюднення, якщо цим органом чи посадовою особою  
  не встановлено пізніший строк введення цих актів в дію.
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12. Голова районної ради Т. допустив незаконне розголошення інформації, яка  
 стала йому відомою у зв’язку з виконанням службових повноважень, тобто  
 вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 172-8 Кодексу  
 України про адміністративні правопорушення, що має наслідком накладення  
 штрафу від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Під  
 час розгляду справи суд визнав за неможливе збереження за Т. права обіймати  
 певні посади. Який захід адміністративної відповідальності має застосувати  
 суд у цьому випадку?

 А Накласти штраф максимального розміру, передбаченого санкцією статті, –  
  150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 Б Замінити штраф на інший вид стягнення – позбавлення права обіймати  
  певні посади строком на 1 рік.
 В Накласти штраф, а також застосувати позбавлення права обіймати певні  
  посади на строк від 6-ти місяців до 1-го року.
 Г Накласти стягнення у межах санкції статті – штраф від 100 до 150  
  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

13. У новому кримінальному законі збережено додаткове покарання, яке містив  
 минулий закон, однак воно передбачено факультативно, тоді як у минулому  
 законі було обов'язковим. Чи має новий кримінальний закон зворотну дію  
 в часі?

 А Ні, оскільки новий кримінальний закон не пом'якшує основне покарання.
 Б Так, оскільки новий кримінальний закон побічно впливає на основне  
  покарання.
 В Так, оскільки новий кримінальний закон пом'якшує покарання.
 Г Ні, оскільки новий кримінальний закон залишає додаткове покарання.

14. Яка форма вини характерна для співучасті у злочині?
 А Умисна.
 Б Необережна.
 В Змішана.
 Г Умисна і необережна.

15. Під час бійки біля багатоквартирного будинку о 3 год. ночі на ґрунті неприязних  
 стосунків громадянин А. заподіяв потерпілому численні удари руками і ногами  
 в голову та по інших частинах тіла, внаслідок яких потерпілий з часом помер  
 в лікарні. Коли громадянин А. покидав місце вчинення злочину, потерпілий  
 був ще живим і продовжував викрикувати образливі слова на адресу громадя- 
 нина А. Як потрібно кваліфікувати дії громадянина А.? 

 А Умисне вбивство з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України).
 Б Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого  
  (ч. 2 ст. 121 КК України).
 В Необережне вбивство (ч. 1 ст. 119 КК України).
 Г Умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).
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16. Вкажіть, як кваліфікувати умисні тілесні ушкодження, в результаті яких  
 мала місце втрата потерпілою особою репродуктивної здатності:
 А умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК України).
 Б умисне легке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 125 КК України).
 В умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад  
  здоров'я або незначну втрату працездатності (ч. 2 ст. 125 КК України).
 Г умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК України).

17. Іванов домовився з Петровим, що після вчинення крадіжки передасть остан- 
 ньому для збуту вкрадені предмети. Визначте види співучасників та форму  
 співучасті:

 А Іванов – виконавець, Петров – пособник, форма співучасті – група осіб.
 Б Іванов – виконавець, Петров – пособник, форма співучасті – група осіб за  
  попередньою змовою.
 В Іванов – виконавець, Петров – пособник, форма співучасті – організована  
  група.
 Г Іванов – організатор, Петров – пособник, форма співучасті – група осіб за  
  попередньою змовою.

18. Вкажіть, як кваліфікувати дії працівника поліції, який, перевіряючи наявність  
 факту зберігання наркотичних засобів на території домоволодіння громадянина  
 і прагнучи покращити показники в роботі, без відповідного рішення суду  
 провів огляд та обшук внутрішніх приміщень будинку:

 А незаконне проведення обшуку в житлі, вчинені службовою особою  
  (ч. 2 ст. 162 КК України).
 Б незаконне проведення обшуку в житлі, вчинені службовою особою, зловжи- 
  вання службовим становищем (ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 364 КК України).
 В незаконне проведення обшуку в житлі, вчинені службовою особою,  
  перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 365 КК України).
 Г незаконне проникнення до житла (ч. 1 ст. 162 КК України).

19. Вкажіть, як кваліфікувати дії осіб, які під час заволодіння майном, виявивши  
 охоронця, який спав, зв’язали йому руки клейкою стрічкою і продовжили  
 викрадати майно, а після заволодіння майном втекли (охоронець зміг само- 
 стійно розв’язати руки):

 А грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи  
  здоров’я потерпілого, за попередньою змовою групою осіб, з проникненням  
  у приміщення (ч. 3 ст. 186 КК України).
 Б розбій, за попередньою змовою групою осіб, з проникненням у приміщення  
  (ч. 3 ст. 187 КК України).
 В розбій, за попередньою змовою групою осіб, з проникненням у приміщення,  
  поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 КК  
  України).
 Г грабіж за попередньою змовою групою осіб з проникненням у приміщення,  
  незаконне позбавлення волі з корисливих мотивів, за попередньою змовою  
  групою осіб (ч. 3 ст. 186, ч. 2 ст. 146 КК України).
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20. Вкажіть діяння, щодо яких є чинним закон про кримінальну відповідальність  
 згідно з принципом громадянства:
 А вчинені за межами України іноземцями та особами без громадянства, які  
  постійно не проживають на території України.
 Б вчинені за межами України її громадянами та особами без громадянства,  
  що постійно проживають в Україні.
 В вчинені на території України іноземцями.
 Г вчинені на території України її громадянами та особами без громадянства,  
  що постійно проживають в Україні.

21. Назвіть, яке із запропонованих діянь містить ознаки злочину проти основ  
 національної безпеки України:
 А надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.
 Б самовільне залишення поля бою.
 В здача або залишення ворогові засобів ведення війни.
 Г добровільна здача в полон через боягузтво або легкодухість.

22. Вкажіть, як кваліфікувати дії водія, який, керуючи технічно справним легковим  
 автомобілем, допустив порушення вимог Правил дорожнього руху, внаслідок  
 чого на пішохідному переході наїхав на пішохода, який від ушкоджень загинув  
 на місці пригоди, а водій зник після вчинення дорожньо-транспортної пригоди  
 без надання допомоги потерпілому:

 А порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспорт- 
  ним засобом, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження та заподіяння  
  тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого  
  (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 121 КК України).
 Б порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним  
  засобом, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження та залишення в небезпеці,  
  що спричинило смерть особи (ч. 2 ст. 286, ч. 3 ст. 135 КК України).
 В порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспорт- 
  ним засобом, що спричинило смерть потерпілого та залишення в небезпеці 
  (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України).
 Г порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспорт- 
  ним засобом, що спричинило спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286  
  КК України).

23. Визначте форму і вид вини, за яких особа не бажала, але свідомо припускала  
 настання суспільно небезпечних наслідків:
 А злочинна самовпевненість.
 Б прямий умисел.
 В злочинна недбалість.
 Г непрямий умисел.
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24. Член обслуговуючого персоналу дипломатичного представництва – громадянин  
 іноземної держави Я. заподіяв в одному із нічних клубів на території України  
 тяжкі тілесні ушкодження Ю. Чи може бути Я. притягнений до кримінальної  
 відповідальності за КК України за вчинений злочин?

 А Може лише у разі явно вираженої на це згоди акредитуючої держави.
 Б Може, якщо істотна шкода заподіяна громадянину України.
 В Не може, оскільки він користується імунітетом від кримінальної юрисдикції  
  України.
 Г Може на загальних підставах.

25. Що вважається часом вчинення злочину?
 А Час набуття чинності кримінальним законом.
 Б Час настання наслідків злочину.
 В Час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність  
  дії або бездіяльності.
 Г Час звернення потерпілого до правоохоронних органів із заявою про злочин.

26. У якій формі здійснюється досудове розслідування злочинів?
 А Дізнання.
 Б Досудового провадження.
 В Приватного обвинувачення.
 Г Досудового слідства.

27. Під час досудового розслідування слідчий за згодою особи провів її допит  
 у стані гіпнозу. Отримані відомості сприяли встановленню обставин злочину  
 і були зафіксовані у протоколі. Чи будуть визнані отримані у такий спосіб дані  
 допустимими доказами?

 А Так, оскільки отримані відомості сприяють встановленню обставин  
  кримінального правопорушення.
 Б Ні, способи збирання відомостей визначені в законі і не можуть бути 
  витлумачені розширено.
 В Ні, використання гіпнозу на сучасному етапі розвитку науки не допускається  
  у кримінальному провадженні.
 Г Так, закон дозволяє використовувати спеціальні знання в процесі допиту.

28. Хто має право прийняти рішення про проведення такої негласної слідчої  
 (розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину?
 А Лише прокурор.
 Б Лише суддя.
 В Лише слідчий суддя.
 Г Лише слідчий.

29. Чи має право суд касаційної інстанції застосувати закон про більше тяжке  
 кримінальне правопорушення?
 А Так, але лише якщо касаційну скаргу подав прокурор або потерпілий.
 Б Так.
 В Так, але лише якщо касаційна скарга подана на вирок суду першої інстанції  
  після його перегляду в суді апеляційної інстанції.
 Г Ні.
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30. Під час судового розгляду обвинувачений звернувся до суду із зауваженням,  
 що той виявляє активну позицію у з’ясуванні обставин злочину і фактично  
 перебрав на себе обов’язок доказування у цьому провадженні. Чи покладається  
 на суд обов’язок доказування під час кримінального провадження?

 А Так, у разі пасивності сторони обвинувачення, суд має застосувати свої  
  повноваження у доказуванні.
 Б Ні, обов‘язок доказування покладається на сторони кримінального  
  провадження, а суд має створити належні умови для реалізації їхніх  
  процесуальних прав.
 В Ні, доказування обставин кримінального правопорушення є правом, а не  
  обов’язком суду.
 Г Так, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження  
  суд має право здійснювати доказування у повному обсязі.

31. До якого суду подається заява про перегляд судового рішення за нововиявле- 
 ними обставинами?
 А До суду першої інстанції.
 Б До суду апеляційної інстанції.
 В До суду касаційної інстанції.
 Г До суду тієї інстанції, який першим допустив помилку.

32. У кримінальному проваджені щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК  
 України (умисне вбивство), було повідомлено про підозру Іванову І.І. Слідчий,  
 зважаючи на те, що участь захисника у такій категорії проваджень є  
 обов’язковою, запропонував Іванову І.І. залучити захисника або скористатися  
 правом на безоплатну правову допомогу. Проте Іванов І.І. відмовився та  
 повідомив, що він сам є діючим адвокатом і бажає захищати себе самостійно.  
 Чи порушене в цьому випадку право особи на захист?

 А Ні, якщо Іванов І.І. надасть слідчому документи, що підтверджують його  
  повноваження в цьому провадженні як захисника.
 Б Ні, якщо Іванов І.І. самостійно не заявить клопотання про залучення  
  захисника або про надання йому безоплатної правової допомоги.
 В Так, крім випадків, якщо слідчий письмово за участі понятих зафіксує  
  відмову Іванова І.І.
 Г Так, у будь-якому випадку.

33. Під час досудового розслідування слідчий зібрав достатньо доказів, які  
 дозволяють повідомити особі про підозру. Проте встановити місцезнаход- 
 ження особи неможливо. Внаслідок проведення додаткових слідчих  
 (розшукових) дій було встановлено, що особа переховується від органів  
 досудового розслідування. Якими повинні бути подальші дії слідчого?

 А Скласти та погодити з прокурором підозру у вчиненні злочину, оголосити  
  особу у розшук.
 Б Погодити зупинення провадження з прокурором, оголосити особу у розшук.
 В Скласти та погодити з прокурором підозру у вчиненні злочину та закрити  
  кримінальне провадження.
 Г Скласти та погодити з прокурором підозру у вчиненні злочину, погодити  
  зупинення провадження з прокурором, оголосити особу у розшук.
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34. Як повинен діяти суд в межах кримінального провадження у випадку, якщо  
 під час судових дебатів виникла потреба подати нові докази?
 А Відновити з'ясування обставин, встановлених під час кримінального  
  провадження.
 Б Перенести судовий розгляд, про що постановити мотивовану ухвалу.
 В Здійснити дослідження нових доказів безпосередньо під час судових дебатів.
 Г Відкласти судовий розгляд на час, необхідний для подання нових доказів.

35. Який суд вирішує питання про відстрочку виконання вироку?
 А Місцевий суд, в межах територіальної юрисдикції якого засуджений відбуває  
  покарання.
 Б Місцевий суд, в межах територіальної юрисдикції якого виконується вирок.
 В Суд вищого рівня стосовно суду, який ухвалив вирок.
 Г Суд, який ухвалив вирок.

36. Що належить до особистих прав і свобод людини і громадянина?
 А Право на підприємницьку діяльність.
 Б Право на освіту.
 В Право брати участь в управлінні державою.
 Г Право на життя.

37. Який суб’єкт і яким чином призначає на посаду голови обласної державної  
 адміністрації?
 А Президент України за погодженням з Прем’єр-міністром України.
 Б Президент України за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
 В Президент України за поданням Кабінету Міністрів України.
 Г Кабінет Міністрів України за погодженням з Президентом України.

38. Хто є суб’єктами добровільного об’єднання територіальних громад?
 А Суміжні територіальні громади сіл, селищ, міст.
 Б Суміжні територіальні громади районів та областей.
 В Адміністративно-територіальні одиниці.
 Г Органи самоорганізації населення та територіальні громади.

39. Що з наведеного є підставою для обмеження активного виборчого права  
 громадянина?
 А Визнання судом фізичної особи недієздатною.
 Б Обмеження судом дієздатності фізичної особи.
 В Постійне проживання особи за кордоном.
 Г Перебування фізичної особи на лікуванні у психіатричній лікарні.

40. На чому згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» базується  
 програма діяльності Кабінету Міністрів України?
 А Політичних позиціях та програмних завданнях коаліції депутатських  
  фракцій у Верховній Раді України.
 Б Узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях коаліції  
  депутатських фракцій у Верховній Раді України та Президента України.
 В Узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях Прем’єр- 
  міністра України і членів Кабінету Міністрів України.
 Г Передвиборчій програмі Президента України.
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41. У разі вчинення яких дій Президент України може бути усунений з поста  
 Верховною Радою України в порядку імпічменту?
 А Передача іноземній державі, іноземній організації або їх представникам  
  відомостей, що становлять державну таємницю.
 Б Відмова призначити всеукраїнський референдум з питання затвердження  
  законопроекту про внесення змін до розділу I «Загальні засади» Конституції  
  України.
 В Відмова проголосити всеукраїнський референдум за народною ініціативою.
 Г Відмова підписати закон, прийнятий Верховною Радою України.

42. Що із зазначеного належить до повноважень Кабінету Міністрів України?
 А Представлення держави в міжнародних відносинах, керівництво  
  зовнішньополітичною діяльністю держави.
 Б Здійснення управління об’єктами державної власності.
 В Утворення і ліквідація районів, встановлення і зміни меж районів і міст.
 Г Затвердження Державного бюджету України та контроль його виконання.

43. За якою виборчою системою проводяться вибори депутатів Верховної Ради  
 Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних  
 у містах рад?

 А Мажоритарною системою абсолютної більшості.
 Б Мажоритарною системою відносної більшості.
 В Пропорційною системою.
 Г Пропорційно-мажоритарною системою.

44. У яких випадках Конституція України НЕ може бути змінена?
 А Якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини  
  і громадянина.
 Б Якщо зміни передбачають введення воєнного стану.
 В Якщо зміни передбачають введення цензури.
 Г Якщо зміни передбачають перегляд принципу верховенства права.

45.  Який строк провадження у справах за конституційним поданням в Консти- 
 туційному Суді України?
 А Три місяці з дня прийняття процесуальної ухвали про відкриття консти- 
  туційного провадження у справі.
 Б Строк необмежений.
 В Три місяці з дня звернення суб’єкта до Конституційного Суду України  
  з конституційним поданням.
 Г Один місяць з дня прийняття процесуальної ухвали про відкриття  
  конституційного провадження у справі.
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46. Які з наведених статей Конституції України є прикладом диспозитивної  
 конституційної норми?
 А Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати  
  тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань.
 Б Прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України,  
  спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України,  
  схваленої Верховною Радою України.
 В Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої  
  влади вищого рівня.
 Г Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою  
  України на період з 1 січня по 31 грудня.

47. Чи є чинними нормативно-правові акти, прийняті до набуття чинності  
 Конституції України?
 А Ні, є такими, що втратили чинність.
 Б Є чинними у частині, що не суперечить Конституції України.
 В Є чинними до моменту визнання їх неконституційними Конституційним  
  Судом України.
 Г Так, є чинними.

48. Що є необхідним для набуття права власності на бездоглядну домашню тварину?
 А Звернення до суду з позовом про визнання права власності.
 Б Вирішення такого питання відповідним органом місцевого самоврядування.
 В Викуп у власника, що знайшовся, за ринковою ціною на час укладання  
  договору.
 Г Володіння не менше встановленого законом строку.

49. Що може вимагати власник майна від НЕЗАКОННОГО, але добросовісного  
 набувача?
 А Передання усіх доходів від майна, які він одержав або міг одержати  
  з моменту, коли дізнався чи міг дізнатися про незаконність володіння ним.
 Б Відшкодування необхідних витрат на утримання, збереження майна,  
  здійснених з часу, з якого власникові належить право на повернення майна  
  або передання доходів.
 В Відшкодування здійснених витрат для поліпшення майна чи дійсних витрат  
  у сумі, на яку збільшилася його вартість.
 Г Передання усіх доходів від майна, які вона одержала або могла одержати  
  за весь час володіння ним.

50. Що з переліченого є спеціальним способом захисту права інтелектуальної  
 власності?
 А Відшкодування моральної (немайнової) шкоди.
 Б Застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків.
 В Зміна правовідносин.
 Г Припинення дії, яка порушує право, і відновлення становища, яке існувало  
  до порушення.
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51. Чи припиняє новація додаткові зобов’язання, пов’язані з первісним  
 зобов’язанням?
 А Припиняє в усіх випадках.
 Б Припиняє тільки поруку, гарантію та заставу.
 В Не припиняє.
 Г Припиняє, якщо інше не встановлено договором.

52. Яка з ознак притаманна вині як підставі цивільно-правової відповідальності?
 А Цивільним законодавством не передбачаються випадки відповідальності  
  незалежно від вини.
 Б Відсутність вини є єдиною підставою звільнення від цивільно-правової  
  відповідальності.
 В Обов’язок доведення факту відсутності вини у порушенні зобов'язання  
  покладається на особу, яка порушила зобов’язання.
 Г У цивільному праві діє презумпція невинуватості.

53. Який документ підтверджує укладення договору перевезення вантажу  
 залізничним транспортом?
 А Багажна квитанція.
 Б Залізнична вантажна накладна.
 В Коносамент.
 Г Накладна.

54. Який з перелічених способів забезпечення виконання зобов’язання НЕ  
 застосовується при укладанні договору банківського кредиту?
 А Гарантія.
 Б Порука.
 В Притримання.
 Г Неустойка.

55. Хто набуває права власності на конфісковане майно?
 А Держава.
 Б Територіальна громада.
 В Держава або територіальна громада.
 Г Фізична або юридична особа.

56. Що є прикладом правомірного використання твору без згоди автора?
 А Включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій,  
  енциклопедій.
 Б Відтворення з інформаційною метою у газетах публічно виголошених промов  
  у обсязі, виправданому поставленою метою.
 В Переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни.
 Г Імпорт примірників, примірників перекладів, переробок.

57. Чим засвідчується набуття права інтелектуальної власності на торговельну  
 марку?
 А Патентом.
 Б Ордером.
 В Розпискою.
 Г Свідоцтвом.
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58. Які умови є істотними для договору оренди землі?
 А Земельна ділянка разом з будівлями, спорудами, які знаходяться на ній,  
  та пеня.
 Б Об’єкт оренди, строк дії договору, орендна плата.
 В Об’єкт оренди і заходи, спрямовані на охорону та поліпшення об’єкта  
  оренди.
 Г Об’єкт оренди, неустойка.

59. З якого моменту, за загальним правилом, набирає чинності договір  
 страхування?
 А З моменту домовленості з усіх істотних умов договору.
 Б З моменту підписання договору його сторонами.
 В Після передачі страхового свідоцтва.
 Г З моменту внесення першого страхового платежу.

60. У який день виникає право на спадкування?
 А Коли спадкоємець звернувся із заявою про прийняття спадщини.
 Б Коли минуло 6 місяців після відкриття спадщини.
 В Коли відкрилася спадщина.
 Г Коли спадкоємець дізнався про смерть спадкодавця.

61. Що з наведеного є підставою для відмови у прийнятті заяви про видачу судового  
 наказу?
 А Заяву про видачу судового наказу подано не за підсудністю.
 Б Заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної  
  плати.
 В Заяву про видачу судового наказу не оплачено судовим збором.
 Г Із заяви і поданих документів суд бачить існування спору про право.

62. У якому разі суд за клопотанням зацікавленої особи поновлює або продовжує  
 пропущений процесуальний строк?
 А Якщо проти цього не заперечують сторони.
 Б За наявності відповідного клопотання без зазначення мотивів.
 В Якщо суд визнав причини пропуску строку поважними.
 Г Якщо справа становить особливий суспільний інтерес.

63. Яким особам заборонено перебувати в залі судового засідання під час розгляду  
 справи?
 А Особам, які не мають відношення до цієї справи.
 Б Особам, які не приведені до присяги в залі судового засідання.
 В Свідкам, які ще не дали показань.
 Г Неповнолітнім особам.
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64. Розгляд якої з перелічених справ у суді першої інстанції відбувається  
 колегіально?
 А Про позбавлення батьківських прав.
 Б Про визнання договору купівлі-продажу недійсним.
 В Про розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю.
 Г Про усиновлення.

65. Вкажіть місцезнаходження суду, що уповноважений розглянути позов С.,  
 який проживає у м. Львові, до К., який проживає у м. Стрию, про визнання  
 права власності на квартиру у м. Дрогобичі:  

 А як м. Стрий, так і м. Львів або м. Дрогобич.
 Б лише м. Стрий.
 В лише м. Львів.
 Г лише м. Дрогобич.

66. Яке з наведених положень випливає з принципу безпосередності судового  
 розгляду?
 А Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як  
  на підставу своїх вимог або заперечень.
 Б Цивільне судочинство здійснюється державною мовою.
 В Розгляд справ в усіх судах проводиться усно і відкрито.
 Г У разі заміни одного із суддів справа розглядається спочатку.

67. У процесі судового розгляду цивільної справи встановлено, що секретар судового  
 засідання є племінником позивача у справі. Який процесуальний наслідок  
 може спричинити цей факт?

 А Відмову позивачу у позові.
 Б Закриття провадження у справі.
 В Зміну складу суду.
 Г Відвід секретаря судового засідання.

68. У якому випадку суд постановляє ухвалу про повернення судового збору?
 А У разі задоволення позову.
 Б У разі відмови у задоволенні позову.
 В У разі відмови у відкритті провадження.
 Г У разі скасування рішення апеляційним судом.
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69. Суд призначив судове засідання з розгляду цивільної справи. Місце перебування  
 відповідача відоме і його належним чином було повідомлено про судове 
 засідання. У судове засідання відповідач не з’явився і судовий розгляд справи  
 було відкладений. На повторне судове засідання відповідач знову не з’явився  
 і знову не повідомив суд про причини неприбуття, хоч і був належним  
 чином повідомлений. Які правові наслідки такої поведінки відповідача? 

 А Суд оголосить розшук відповідача і доручить його органам Національної  
  поліції.
 Б Суд вирішить справу за відсутності відповідача на підставі наявних у ній  
  доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.
 В Суд обов’язково вирішить справу за відсутності відповідача, не запитуючи  
  думки осіб, які беруть участь у справі.
 Г Суд може застосувати примусовий привід відповідача через органи  
  Національної поліції з відшкодуванням у дохід держави витрат на його  
  здійснення.

70. Для якого виду цивільного провадження є характерною наявність двох сторін  
 з протилежними інтересами і спірним характером їхніх майнових та (або)  
 особистих немайнових правовідносин, які передаються на розгляд суду?  

 А Наказного провадження.
 Б Позовного провадження.
 В Відновлення втраченого судового провадження.
 Г Окремого провадження.

 



16

Кінець зошита


	Pravo_A4_1-1
	Pravo_A4_1-2
	Pravo_A4_1-3

