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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. З якого віку особа може нести адміністративну відповідальність?  
 А З 12 років.
 Б З 14 років.
 В З 15 років.
 Г З 16 років.

2. Вкажіть, який із обов’язків поширюється на іноземців та осіб без грома- 
 дянства?
 А Обов’язок збереження державної таємниці України.
 Б Обов’язок обміну іноземної валюти у межах, встановлених нормативно- 
  правовими актами України.
 В Обов’язок сплати податків з доходів, отриманих в Україні.
 Г Обов’язок дотримуватись етичних норм, що є загальноприйнятими в Україні.

3. Які заходи можуть бути застосовані до політичної партії у разі порушення  
 нею Конституції України, Закону України «Про політичні партії» та інших  
 законів України?

 А Застереження, догана, сувора догана, фінансові санкції.
 Б Анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, розпуск політичної  
  партії.
 В Попередження про недопущення незаконної діяльності, заборона політичної  
  партії.
 Г Адміністративна, кримінальна відповідальність керівників та засновників  
  політичної партії.

4. Яка обставина обтяжує дисциплінарну відповідальність державного  
 службовця?
 А Вчинення проступку внаслідок неправомірних дій керівника.
 Б Вчинення проступку в стані алкогольного сп'яніння.
 В Вчинення проступку через службову чи іншу залежність.
 Г Вчинення проступку під впливом погрози.

5. Який із зазначених органів належить до центральних органів виконавчої  
 влади?   
 А Адміністрація Президента України.
 Б Державна фінансова інспекція України.
 В Кабінет Міністрів України.
 Г Рада Міністрів Автономної Республіки Крим.
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6. Міністерство юстиції України відмовило у реєстрації молодіжної громадської  
 організації «Птаха». До якої групи адміністративних правовідносин належать  
 правовідносини, зазначені у цьому прикладі?

 А Правовідносин зовнішнього державного адміністрування.
 Б Правовідносин, які виникають у процесі внутрішньої організації та  
  діяльності апаратів державних органів та органів місцевого самоврядування.
 В Правовідносин, які пов’язані із застосуванням заходів адміністративного  
  примусу і адміністративної відповідальності.
 Г Правовідносин, які пов’язані із наданням адміністративних послуг.

7. Вкажіть, що із наведеного відповідно до Закону України «Про державну  
 службу» обмежує особу в праві на державну службу:
 А проживання на території поза межами територіальної юрисдикції органу,  
  де особа планує працювати.
 Б відсутність громадянства України.
 В відсутність вищої освіти за напрямком «державне управління».
 Г членство у політичній партії.

8. У чому полягає зміст поняття «адміністративні процедури»?
 А Це встановлений нормами адміністративного права порядок діяльності  
  органів публічної адміністрації з розгляду та вирішення адміністративних  
  справ.
 Б Це встановлений нормами адміністративного права порядок діяльності  
  адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ.
 В Це встановлений нормами адміністративного права порядок діяльності  
  органів публічної адміністрації та громадських об'єднань з розгляду та  
  вирішення адміністративних справ.
 Г Це встановлений нормами адміністративного права порядок діяльності  
  органів законодавчої влади та органів публічної адміністрації з прийняття  
  нормативно-правових актів.

9. Яке адміністративне стягнення полягає у виконанні особою, яка вчинила  
 адміністративне правопорушення, безоплатних суспільно корисних робіт?  
 А Публічні роботи.
 Б Громадські роботи.
 В Примусові роботи.
 Г Виправні роботи.

10. Що належить до формалізованих національних джерел адміністративного  
 права?
 А Норми м’якого права.
 Б Підзаконний нормативно-правовий акт.
 В Рішення адміністративного суду.
 Г Правова доктрина.
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11. Який вид позасудового контролю за діяльністю публічної адміністрації здійснює  
 Рахункова палата України?  
 А Парламентський.
 Б Муніципальний.
 В Президентський.
 Г Громадський.

12. Виберіть обмеження, які діють після того, як особа припинила виконувати  
 функції держави чи місцевого самоврядування:
 А заборона балотуватися у народні депутати України протягом року після  
  припинення служби.
 Б заборона представляти інтереси будь-якої особи в справах, в яких іншою  
  стороною є орган, в якому цей колишній службовець працював на момент  
  припинення виконання функцій держави чи місцевого самоврядування.
 В заборона укладати трудовий договір з будь-яким підприємством протягом  
  року після припинення служби.
 Г заборона укладати трудовий договір з підприємством, якщо два роки тому  
  особа здійснювала контроль за цим підприємством.

13. Вкажіть, як слід кваліфікувати умисне вбивство, вчинене щодо особи, яка  
 перебуває у безпорадному стані:
 А умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).
 Б умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК  
  України).
 В умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України). 
 Г залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи (ч. 3 ст. 135 КК України). 

14. Встановіть, яка із перелічених ознак свідчить про наявність тілесного  
 ушкодження середньої тяжкості:
 А ушкодження, яке призвело до незначної втрати працездатності.
 Б ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я.
 В ушкодження, яке є небезпечним для життя в момент заподіяння.
 Г ушкодження, яке не є небезпечним для життя в момент заподіяння.

15. Директор і головний бухгалтер приватного підприємства «Транзит» з метою  
 отримання кредиту в комерційному банку подали до нього завідомо неправдиву  
 інформацію щодо статутного капіталу та фінансового стану підприємства, на  
 підставі чого йому було відкрито кредитну лінію на суму 510 000 гривень.  
 Отримані кошти були використані на виробничі потреби, але не за цільовим  
 призначенням. Як кваліфікувати дії вказаних службових осіб?

 А Дії директора і головного бухгалтера слід кваліфікувати як шахрайство  
  (ст. 190 КК України).
 Б Дії директора і головного бухгалтера слід кваліфікувати як шахрайство  
  з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України).
 В Дії директора і головного бухгалтера слід кваліфікувати як шахрайство  
  з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України) та службове підроблення  
  (ст. 366 КК України).
 Г Дії директора слід кваліфікувати як зловживання владою або службовим  
  становищем (ст. 364 КК України), а головного бухгалтера як шахрайство  
  з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України).
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16. Вкажіть, як слід кваліфікувати дії особи, яка під час згвалтування заподіяла  
 потерпілій тілесні ушкодження середньої тяжкості: 
 А лише як статеві зносини із застосуванням фізичного насильства (ч. 1 ст. 152  
  КК України).
 Б статеві зносини із застосуванням фізичного насильства та заподіяння  
  середньої тяжкості тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 122 КК  
  України).
 В статеві зносини із застосуванням фізичного насильства та заподіяння  
  середньої тяжкості тілесних ушкоджень з метою залякування потерпілої  
  (ч. 1 ст. 152, ч. 2 ст. 122 КК України).
 Г лише як зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 152  
  КК України).

17. К. підробляв іноземну валюту способом аплікації. Він збільшував номінал  
 на справжніх банкнотах російських рублів, доклеюючи нулі, а також  
 здійснював аналогічні «операції» з банкнотами номіналом 5 доларів США.  
 Підроблені гроші він збував громадянам біля пунктів обміну валюти у вечірній  
 час. Як кваліфікувати дії К.?

 А Лише як виготовлення та збут підроблених грошей (ст. 199 КК України).
 Б Виготовлення та збут підроблених грошей (ст. 199 КК України) і шахрайс- 
  тво (ст.190 КК України).
 В Складу злочину немає, оскільки відсутня істотна шкода.
 Г Лише як шахрайство (ст. 190 КК України).

18. Яке з указаних видів покарання згідно з Кримінальним кодексом України  
 може застосовуватись і як основне, і як додаткове?  
 А Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфі- 
  каційного класу.
 Б Конфіскація майна.
 В Службові обмеження для військовослужбовців.
 Г Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною  
  діяльністю.

19. Вкажіть, як слід кваліфікувати дії особи, яка, перебуваючи у відділенні  
 банку для оплати житлово-комунальних послуг, раптом вирішила заволодіти  
 грошима відділення банку, висловивши касиру та охоронцю погрозу засто- 
 сування зброї:

 А Грабіж, поєднаний з погрозою насильства, яке не є небезпечним для  
  життя та здоров’я, з проникненням у приміщення (ч. 3 ст. 186 КК України).
 Б Лише як розбій (ч. 1 ст. 187 КК України).
 В Розбій та погроза вбивством (ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 129 КК України).
 Г Розбій, поєднаний з проникненням у приміщення (ч. 3 ст. 187 КК  
  України).
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20. Механік Ф., випускаючи на лінію мікроавтобус, попередив водія Б., що  
 гальма машини спрацьовують із запізненням, тому потрібно бути обережним.  
 Під час руху на маршруті Б. загальмував, але не зміг уникнути наїзду на  
 пішохода, який на місці пригоди помер. За висновком автотехнічного  
 експерта, Б. міг запобігти цим наслідкам за умови справного гальма. Яка  
 відповідальність передбачена за вчинене?

 А Механік Ф. – за випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних  
  засобів (ст. 287 КК України).
 Б Водій Б. – за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації  
  транспорту (ч. 2 ст. 286 КК України), а механік Ф. - за випуск в експлуа- 
  тацію технічно несправних транспортних засобів (ст. 287 КК України).
 В Водій Б. – за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації  
  транспорту (ч. 2 ст. 286 КК України).
 Г Водій Б. – за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації  
  транспорту (ч. 2 ст. 286 КК України), а механік Ф. – за службову недбалість  
  (ч. 2 ст. 367 КК України).

21. Яким за конструкцією є склад злочину, що передбачає захоплення державних  
 або громадських будівель чи споруд (ст. 341 Кримінального кодексу України)?
 А Матеріальним.
 Б Казуальним.
 В Формальним.
 Г Усіченим.

22. Вкажіть, що таке банда як різновид злочинного об’єднання:
 А формування, яке має організаційну структуру військового типу, а саме:  
  єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, і в якому проводиться  
  військова чи стройова підготовка.
 Б стійка воєнізована група, до складу якої входить три і більше особи та яка  
  незаконно має на озброєнні придатну до використання вогнепальну,  
  вибухову чи іншу зброю.
 В стійке об’єднання (група) трьох і більше осіб, які попередньо зорганізу- 
  валися для вчинення кількох злочинів, об’єднаних єдиним планом з  
  розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього  
  плану.
 Г озброєна організована група або злочинна організація, яка попередньо  
  створена з метою вчинення нападів на підприємства, установи, організації  
  чи на окремих осіб.

23. Вкажіть, які види необережності як форми вини законодавчо закріплені  
 у ст. 25 КК України:
 А злочинна самовпевненість та злочинна недбалість.
 Б злочинна самопереконаність та злочинна недбалість.
 В злочинна самовпевненість та злочинна халатність.
 Г злочинна самовпевненість та злочинна необережність.
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24. Суд призначив покарання службовій особі за зловживання владою або  
 службовим становищем (ч.1 ст.364 КК України) у виді обмеження волі строком  
 на 2 роки з позбавленням права обіймати посаду на строк 3 роки. З якого  
 моменту будуть обчислюватись строки погашення судимості?
 А З дня винесення обвинувального вироку суду.
 Б З дня відбуття основного покарання.
 В З дня відбуття основного і додаткового покарання.
 Г З дня набрання обвинувальним вироком суду законної сили.

25. Поліцейський, здаючи пістолет до чергової частини, не переконався, що він  
 розряджений. Простягнувши пістолет черговому, поліцейський випадково  
 натиснув на спусковий гачок, пострілом чергового було вбито. Яким суб’єктом  
 злочину має бути визнаний поліцейський?
 А Спеціальним суб’єктом, оскільки він є представником влади, який вчинив  
  службову недбалість.
 Б Загальним суб’єктом, оскільки він вчинив необережний злочин.
 В Загальним суб’єктом, оскільки він вчинив злочин, пов'язаний із недбалим  
  зберіганням вогнепальної зброї.
 Г Спеціальним суб’єктом, оскільки він вчинив злочин, пов’язаний із  
  виконанням службових обов’язків.

26. Який із учасників кримінального процесу не здійснює оцінку доказів?
 А Прокурор.
 Б Слідчий.
 В Суд.
 Г Захисник.

27. Яка посадова особа складає письмове повідомлення про підозру?
 А Керівник органу досудового розслідування.
 Б Слідчий за погодженням з керівником органу досудового розслідування.
 В Прокурор або слідчий за погодженням із прокурором.
 Г Прокурор за погодженням із слідчим суддею.

28. Що головуючий повинен роз’яснити потерпілому у разі відмови прокурора  
 від підтримання державного обвинувачення в суді?
 А Обов’язок потерпілого теж відмовитись від обвинувачення або укласти  
  з обвинуваченим угоду про примирення.
 Б Право потерпілого підтримувати обвинувачення в суді самостійно в раніше  
  пред’явленому обсязі.
 В Можливість потерпілого подати скаргу на дії прокурора.
 Г Право потерпілого вимагати призначення іншого прокурора.
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29. До якого суду подається клопотання про застосування заходів забезпечення  
 кримінального провадження?
 А Місцевого, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган  
  досудового розслідування.
 Б Місцевого, незалежно від меж територіальної юрисдикції якого знаходиться  
  орган досудового розслідування.
 В Апеляційного, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться  
  орган досудового розслідування.
 Г До будь-якого, незалежно від меж територіальної юрисдикції якого  
  знаходиться орган досудового розслідування.

30 До суду апеляційної інстанції надійшла апеляційна скарга на вирок суду,  
 яка не відповідає вимогам закону щодо її змісту. Яке рішення повинен  
 прийняти суддя-доповідач?  

 А Повернути апеляційну скаргу.
 Б Відмовити у відкритті апеляційного провадження.
 В Залишити апеляційну скаргу без руху.
 Г Залишити апеляційну скаргу без розгляду.

31. Чи є потерпілий стороною у кримінальному проваджені?
 А Так, але лише тоді, коли прокурор відмовився від обвинувачення і потерпі- 
  лий самостійно підтримує обвинувачення.
 Б Так у будь-якому випадку.
 В Ні.
 Г Так, але лише у випадку подання потерпілим цивільного позову.

32. Що є підставою для об’єднання органами досудового розслідування матеріалів  
 в одне провадження?
 А Якщо досудове розслідування кримінальних проваджень здійснює один  
  слідчий.
 Б Якщо у декількох кримінальних провадженнях одна й та сама особа є  
  потерпілим.
 В Якщо одну особу підозрюють у вчиненні декількох кримінальних право- 
  порушень.
 Г Якщо у декількох кримінальних провадженнях одна і та сама особа є  
  захисником підозрюваного.

33. Що відбувається в разі відмови особи від освідування?
 А Освідування не проводиться.
 Б Освідування проводиться примусово.
 В Особа оглядається слідчим.
 Г Особа дає письмове пояснення.
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34. Чи має право суд під час підготовчого судового засідання обрати, змінити  
 чи скасувати заходи кримінального провадження, в тому числі запобіжний  
 захід, обраний щодо обвинуваченого?

 А Має право за власною ініціативою.
 Б Має право за клопотанням учасників судового провадження.
 В Має право за поданням слідчого судді.
 Г Не має такого права.

35. Чи має право суд під час судового розгляду вийти за межі обвинувачення,  
 зазначеного в обвинувальному акті?
 А Не має права, судовий розгляд проводиться виключно в межах висунутого  
  обвинувачення.
 Б Має повне дискреційне право.
 В Має право лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального  
  правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої  
  здійснюється кримінальне провадження.
 Г Має право лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального  
  правопорушення, якщо це погіршує становище особи, стосовно якої  
  здійснюється кримінальне провадження.

36. До якого моменту громадянин України користується правами і несе обов’язки  
 громадянина України, якщо він подав заяву про вихід з громадянства України?
 А Подання такої заяви.
 Б Набуття громадянства (підданства) іншої держави.
 В Видання відповідного указу Президента України.
 Г Виконання всіх своїх зобов’язань перед державою та громадянами України.

37. Що згідно з Конституцією України є головним обов’язком держави?
 А Розбудова громадянського суспільства.
 Б Боротьба зі злочинністю в усіх її проявах та видах.
 В Утвердження і забезпечення прав та свобод людини.
 Г Інтеграція Української держави в європейський правовий простір та вступ  
  до Європейського Союзу.

38. Який документ видається особі, котра є іноземцем або особою без громадянства  
 та має українське етнічне походження або є походженням з України?
 А Імміграційна картка.
 Б Посвідчення закордонного українця.
 В Паспортний документ іноземця.
 Г Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

39.  Яким актом оголошується амністія в Україні?  
 А Указом Президента України.
 Б Законом України.
 В Постановою Кабінету Міністрів України.
 Г Постановою Верховної Ради України.
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40. Який державний орган призначає всеукраїнський референдум за народною  
 ініціативою?
 А Верховна Рада України.
 Б Президент України.
 В Конституційний Суд України.
 Г Кабінет Міністрів України.

41. Який із принципів виборчого права України утверджується закріпленим  
 у Законі України «Про вибори Президента України» положенням про те,  
 що кожний громадянин України на виборах Президента України має один  
 голос?

 А Вільного виборчого права.
 Б Загального виборчого права.
 В Рівного виборчого права.
 Г Прямого виборчого права.

42. Який державний орган здійснює контроль від імені Верховної Ради України  
 за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням?
 А Президент України.
 Б Кабінет Міністрів України.
 В Рахункова палата.
 Г Міністерство фінансів України.

43. Яким чином діє Верховна Рада України у разі оголошення указу Президента  
 України про введення в Україні надзвичайного або воєнного стану?
 А Збирається на чергову сесію у тижневий строк.
 Б Збирається на засідання у дводенний строк без скликання.
 В Збирається на чергову сесію у дводенний строк після звернення Голови  
  Верховної Ради України до народних депутатів.
 Г Збирається на позачергову сесію у тижневий строк.

44. До яких актів Президента України повинна бути застосована процедура  
 контрасигнатури?  
 А Указів про призначення на посаду та звільнення з посади судді Консти- 
  туційного Суду України.
 Б Указів про прийняття до громадянства України та припинення громадянства  
  України, про надання притулку в Україні.
 В Указів про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного  
  стану.
 Г Указів про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану  
  в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки  
  державній незалежності України.
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45. Який акт із перелічених згадано у преамбулі Конституції України?
 А Конституція Пилипа Орлика 1710 р.
 Б Конституція УРСР 1978 р.
 В Акт проголошення незалежності України.
 Г Декларація про державний суверенітет.

46. Президент України вирішив призначити послом України в Республіці Польща  
 громадянина А., про що видав відповідний указ. Підписами яких осіб має  
 бути скріплений цей акт?

 А Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України.
 Б Голови Ради національної безпеки та оборони України та Глави Адміністра- 
  ції Президента України.
 В Прем’єр-міністра України та Міністра закордонних справ України.
 Г Голови Верховної Ради України та Міністра юстиції України.

47. Які органи місцевого самоврядування представляють спільні інтереси  
 територіальних громад сіл, селищ та міст?
 А Сільські, селищні та міські ради.
 Б Районні, міські та обласні ради.
 В Районні та обласні ради.
 Г Сільські, селищні та міські виконавчі комітети.

48. За якої умови промисловий зразок вважається придатним для набуття права  
 інтелектуальної власності на нього?
 А Має винахідницький рівень.
 Б Є придатним для промислового використання.
 В Є новим.
 Г На нього виданий патент.

49. Яким об'єктом права інтелектуальної власності вважаються позначення або  
 комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів, що виробляються  
 однією особою, від товарів, що виробляються іншими особами?

 А Торговельною маркою.
 Б Комерційним найменуванням.
 В Найменуванням юридичної особи.
 Г Географічним зазначенням.

50. Хто стає власником відумерлої спадщини?
 А Держава.
 Б Органи місцевого самоврядування.
 В Органи державної влади.
 Г Територіальна громада.
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51. Що з наступного є прикладом застави майна без передачі майна заставо- 
 держателю?
 А Заклад.
 Б Іпотека.
 В Притримання.
 Г Застава цінних паперів.

52. Які правові наслідки настають у разі, якщо договором банківського вкладу  
 не встановлено розмір процентів?
 А Банк зобов’язаний виплачувати проценти у розмірі облікової ставки  
  Національного банку України.
 Б Договір вважається безвідплатним і банк не зобов’язаний виплачувати  
  проценти.
 В Договір є неукладеним.
 Г Договір є нікчемним.

53. Чи нараховуються відповідно до положень договору або закону відсотки на  
 неустойку?
 А Не нараховуються.
 Б Нараховуються незалежно від того, чи це передбачено договором або  
  законом.
 В Нараховуються, якщо це передбачено договором або законом.
 Г Не нараховуються, якщо це передбачено договором або законом.

54. Оберіть правильне твердження щодо спростування недостовірної інформації  
 як способу захисту особистих немайнових прав:
 А на цей спосіб захисту не поширюються строки позовної давності.
 Б для цього способу захисту не передбачається досудове врегулювання спору.
 В застосовується виключно в судовому порядку.
 Г здійснюється незалежно від вини особи, яка її поширила.

55. Вкажіть термін, яким позначають перехід права на прийняття спадщини  
 до спадкоємців особи, яка мала право на спадщину і не прийняла її у зв'язку 
 зі смертю:
 А спадкова трансмісія.
 Б право представлення.
 В регрес.
 Г уступка вимоги.

56. Чи можливо перенесення ризику випадкового знищення та пошкодження  
 майна власником  на інших осіб?
 А Можливо за договором з власником майна, а також в силу закону.
 Б Можливо лише в силу закону.
 В Можливо лише за договором з власником майна.
 Г Неможливо за жодних підстав.
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57. Який спосіб захисту переважного права купівлі частки у праві спільної часткової  
 власності, яке є порушеним?
 А Переведення прав і обов’язків покупця на співвласника.
 Б Спонукання до укладення договору купівлі-продажу із співвласником.
 В Розірвання договору купівлі-продажу.
 Г Визнання договору купівлі-продажу недійсним.

58. Вкажіть з якого моменту виникає право інтелектуальної власності на створений  
 автором твір:
 А реєстрації авторського права.
 Б створення твору.
 В отримання патенту.
 Г публікації твору.

59. Які правові наслідки настають у разі, коли у договорі поставки не визначено  
 його строк?
 А Договір вважається укладеним на один рік.
 Б Договір вважається неукладеним.
 В Договір вважається недійсним.
 Г Договір вважається укладеним на невизначений строк.

60. До вимог, що випливають із договору  перевезення вантажу, застосовується  
 позовна давність у:  
 А 6 місяців.
 Б 1 рік.
 В 2 роки.
 Г 3 роки.

61. Яка з перелічених вимог може бути заявлена для розгляду в порядку наказного  
 провадження?
 А Про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.
 Б Про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.
 В Про встановлення факту, що має юридичне значення.
 Г Про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача.

62. Який вид територіальної підсудності притаманний для справ, що виникають  
 з трудових правовідносин?
 А Загальна.
 Б Альтернативна.
 В Виключна.
 Г Договірна.
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63. Вкажіть як можуть вступити в цивільну справу треті особи, які не заявляють  
 самостійних вимог щодо предмета спору:
 А лише на стороні позивача.
 Б лише на стороні відповідача.
 В на стороні позивача або відповідача.
 Г як третя незалежна сторона у справі.

64. До якого органу має бути подана позовна заява про відшкодування шкоди  
 ушкодженням здоров’я службовим автомобілем Верховного Суду України?
 А До Верховного Суду України.
 Б До місцевого суду за місцем проживання (знаходження) однієї із сторін  
  або місцем заподіяння шкоди за вибором позивача.
 В До суду, визначеного Головою Верховного Суду України
 Г До Пленуму Верховного Суду України.

65. На яких стадіях розгляду справи за правилами цивільного судочинства можливе  
 забезпечення позову?  
 А На будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення  
  може зробити неможливим виконання рішення суду.
 Б Лише до початку судових дебатів, якщо невжиття заходів забезпечення  
  унеможливить виконання рішення суду.
 В Лише до початку розгляду справи по суті, якщо невжиття заходів  
  забезпечення унеможливить виконання рішення суду.
 Г Лише до або під час попереднього судового засідання.

66. Вкажіть, з якого принципу випливає положення про те, що кожна сторона  
 повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх  
 вимог або заперечень:
 А змагальності.
 Б диспозитивності.
 В процесуальної рівноправності сторін.
 Г заборони дискримінації.

67. У суді першої інстанції заявлено відвід судді, який розглядає цивільну справу,  
 бо суддя начебто має близькі родинні стосунки із позивачем. Який суд має  
 вирішувати заяву про відвід судді?

 А Апеляційний суд.
 Б Інший суд першої інстанції.
 В Суд, який розглядає справу.
 Г Той самий суд, але інший суддя.
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68. Шевчук звернувся з позовом до колишньої дружини про поділ майна, набутого  
 під час перебування у шлюбі. Мати дружини, Огірко, дізнавшись про спір,  
 звернулася до суду з вимогою, що їй належить право власності на 1/3 спірного  
 будинку, а також на телевізор та диван, що були придбані нею за власні кошти.  
 Також Огірко повідомила, що перебуває в неприязних стосунках з відповідачкою.  
 У якому процесуальному статусі Огірко може вступити у процес?

 А Третя особа з самостійними вимогами на предмет спору.
 Б Третя особа без самостійних вимог на предмет спору.
 В Свідок.
 Г Співпозивач.

69. Яким правилом регулюються межі преюдиції рішення суду, що набрало законної  
 сили, в цивільних справах?
 А Обставини, встановлені судовим рішенням у цивільних справах, що  
  набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких  
  беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.
 Б Окремі обставини, встановлені судовим рішенням у цивільних справах,  
  що набрало законної сили, потрібно доказувати за мотивованим рішенням  
  суду.
 В Обставини, встановлені судовим рішенням у цивільних справах, що набрало  
  законної сили, потрібно доказувати на загальних підставах.
 Г Обставини, встановлені судовим рішенням у цивільних справах, повинні  
  доказувати треті особи.

70. Вкажіть положення, яке є правильним щодо судових доручень?  
 А Судове доручення можливе в разі необхідності збирання доказів за межами  
  територіальної підсудності суду, який розглядає справу.
 Б Ухвала про судове доручення може бути окремо оскаржена в апеляційному  
  порядку.
 В Особи, які беруть участь у справі, не повідомляються про час та місце  
  виконання судового доручення.
 Г Судове доручення виконується у строк не більше десяти днів з дня отримання  
  відповідним судом ухвали про судове доручення.
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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. З якого віку особа може нести адміністративну відповідальність?  
 А З 12 років.
 Б З 14 років.
 В З 15 років.
 Г З 16 років.

2. Вкажіть, який із обов’язків поширюється на іноземців та осіб без грома- 
 дянства?
 А Обов’язок дотримуватись етичних норм, що є загальноприйнятими в Україні.
 Б Обов’язок збереження державної таємниці України.
 В Обов’язок обміну іноземної валюти у межах, встановлених нормативно- 
  правовими актами України.
 Г Обов’язок сплати податків з доходів, отриманих в Україні.

3. Які заходи можуть бути застосовані до політичної партії у разі порушення  
 нею Конституції України, Закону України «Про політичні партії» та інших  
 законів України?

 А Адміністративна, кримінальна відповідальність керівників та засновників  
  політичної партії.
 Б Застереження, догана, сувора догана, фінансові санкції.
 В Анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, розпуск політичної  
  партії.
 Г Попередження про недопущення незаконної діяльності, заборона політичної  
  партії.

4. Яка обставина обтяжує дисциплінарну відповідальність державного  
 службовця?
 А Вчинення проступку під впливом погрози.
 Б Вчинення проступку внаслідок неправомірних дій керівника.
 В Вчинення проступку в стані алкогольного сп'яніння.
 Г Вчинення проступку через службову чи іншу залежність.

5. Який із зазначених органів належить до центральних органів виконавчої  
 влади?   
 А Рада Міністрів Автономної Республіки Крим.
 Б Адміністрація Президента України.
 В Державна фінансова інспекція України.
 Г Кабінет Міністрів України.
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6. Міністерство юстиції України відмовило у реєстрації молодіжної громадської  
 організації «Птаха». До якої групи адміністративних правовідносин належать  
 правовідносини, зазначені у цьому прикладі?

 А Правовідносин, які пов’язані із наданням адміністративних послуг.
 Б Правовідносин зовнішнього державного адміністрування.
 В Правовідносин, які виникають у процесі внутрішньої організації та  
  діяльності апаратів державних органів та органів місцевого самоврядування.
 Г Правовідносин, які пов’язані із застосуванням заходів адміністративного  
  примусу і адміністративної відповідальності.

7. Вкажіть, що із наведеного відповідно до Закону України «Про державну  
 службу» обмежує особу в праві на державну службу:
 А членство у політичній партії.
 Б проживання на території поза межами територіальної юрисдикції органу,  
  де особа планує працювати.
 В відсутність громадянства України.
 Г відсутність вищої освіти за напрямком «державне управління».

8. У чому полягає зміст поняття «адміністративні процедури»?
 А Це встановлений нормами адміністративного права порядок діяльності  
  органів законодавчої влади та органів публічної адміністрації з прийняття  
  нормативно-правових актів.
 Б Це встановлений нормами адміністративного права порядок діяльності  
  органів публічної адміністрації з розгляду та вирішення адміністративних  
  справ.
 В Це встановлений нормами адміністративного права порядок діяльності  
  адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ.
 Г Це встановлений нормами адміністративного права порядок діяльності  
  органів публічної адміністрації та громадських об'єднань з розгляду та  
  вирішення адміністративних справ.

9. Яке адміністративне стягнення полягає у виконанні особою, яка вчинила  
 адміністративне правопорушення, безоплатних суспільно корисних робіт?  
 А Виправні роботи.
 Б Публічні роботи.
 В Громадські роботи.
 Г Примусові роботи.

10. Що належить до формалізованих національних джерел адміністративного  
 права?
 А Правова доктрина.
 Б Норми м’якого права.
 В Підзаконний нормативно-правовий акт.
 Г Рішення адміністративного суду.
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11. Який вид позасудового контролю за діяльністю публічної адміністрації здійснює  
 Рахункова палата України?  
 А Громадський.
 Б Парламентський.
 В Муніципальний.
 Г Президентський.

12. Виберіть обмеження, які діють після того, як особа припинила виконувати  
 функції держави чи місцевого самоврядування:
 А заборона укладати трудовий договір з підприємством, якщо два роки тому  
  особа здійснювала контроль за цим підприємством.
 Б заборона балотуватися у народні депутати України протягом року після  
  припинення служби.
 В заборона представляти інтереси будь-якої особи в справах, в яких іншою  
  стороною є орган, в якому цей колишній службовець працював на момент  
  припинення виконання функцій держави чи місцевого самоврядування.
 Г заборона укладати трудовий договір з будь-яким підприємством протягом  
  року після припинення служби.

13. Вкажіть, як слід кваліфікувати умисне вбивство, вчинене щодо особи, яка  
 перебуває у безпорадному стані:
 А залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи (ч. 3 ст. 135 КК України).
 Б умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).
 В умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК  
  України).
 Г умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України). 

14. Встановіть, яка із перелічених ознак свідчить про наявність тілесного  
 ушкодження середньої тяжкості:
 А ушкодження, яке не є небезпечним для життя в момент заподіяння.
 Б ушкодження, яке призвело до незначної втрати працездатності.
 В ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я.
 Г ушкодження, яке є небезпечним для життя в момент заподіяння.

15. Директор і головний бухгалтер приватного підприємства «Транзит» з метою  
 отримання кредиту в комерційному банку подали до нього завідомо неправдиву  
 інформацію щодо статутного капіталу та фінансового стану підприємства, на  
 підставі чого йому було відкрито кредитну лінію на суму 510 000 гривень.  
 Отримані кошти були використані на виробничі потреби, але не за цільовим  
 призначенням. Як кваліфікувати дії вказаних службових осіб?

 А Дії директора слід кваліфікувати як зловживання владою або службовим  
  становищем (ст. 364 КК України), а головного бухгалтера як шахрайство  
  з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України).
 Б Дії директора і головного бухгалтера слід кваліфікувати як шахрайство  
  (ст. 190 КК України).
 В Дії директора і головного бухгалтера слід кваліфікувати як шахрайство  
  з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України).
 Г Дії директора і головного бухгалтера слід кваліфікувати як шахрайство  
  з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України) та службове підроблення  
  (ст. 366 КК України).
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16. Вкажіть, як слід кваліфікувати дії особи, яка під час згвалтування заподіяла  
 потерпілій тілесні ушкодження середньої тяжкості: 
 А лише як зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 152  
  КК України).
 Б лише як статеві зносини із застосуванням фізичного насильства (ч. 1 ст. 152  
  КК України).
 В статеві зносини із застосуванням фізичного насильства та заподіяння  
  середньої тяжкості тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 122 КК  
  України).
 Г статеві зносини із застосуванням фізичного насильства та заподіяння  
  середньої тяжкості тілесних ушкоджень з метою залякування потерпілої  
  (ч. 1 ст. 152, ч. 2 ст. 122 КК України).

17. К. підробляв іноземну валюту способом аплікації. Він збільшував номінал  
 на справжніх банкнотах російських рублів, доклеюючи нулі, а також  
 здійснював аналогічні «операції» з банкнотами номіналом 5 доларів США.  
 Підроблені гроші він збував громадянам біля пунктів обміну валюти у вечірній  
 час. Як кваліфікувати дії К.?

 А Лише як шахрайство (ст. 190 КК України).
 Б Лише як виготовлення та збут підроблених грошей (ст. 199 КК України).
 В Виготовлення та збут підроблених грошей (ст. 199 КК України) і шахрайс- 
  тво (ст.190 КК України).
 Г Складу злочину немає, оскільки відсутня істотна шкода.

18. Яке з указаних видів покарання згідно з Кримінальним кодексом України  
 може застосовуватись і як основне, і як додаткове?  
 А Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною  
  діяльністю.
 Б Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфі- 
  каційного класу.
 В Конфіскація майна.
 Г Службові обмеження для військовослужбовців.

19. Вкажіть, як слід кваліфікувати дії особи, яка, перебуваючи у відділенні  
 банку для оплати житлово-комунальних послуг, раптом вирішила заволодіти  
 грошима відділення банку, висловивши касиру та охоронцю погрозу засто- 
 сування зброї:

 А Розбій, поєднаний з проникненням у приміщення (ч. 3 ст. 187 КК  
  України).
 Б Грабіж, поєднаний з погрозою насильства, яке не є небезпечним для  
  життя та здоров’я, з проникненням у приміщення (ч. 3 ст. 186 КК України).
 В Лише як розбій (ч. 1 ст. 187 КК України).
 Г Розбій та погроза вбивством (ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 129 КК України).
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20. Механік Ф., випускаючи на лінію мікроавтобус, попередив водія Б., що  
 гальма машини спрацьовують із запізненням, тому потрібно бути обережним.  
 Під час руху на маршруті Б. загальмував, але не зміг уникнути наїзду на  
 пішохода, який на місці пригоди помер. За висновком автотехнічного  
 експерта, Б. міг запобігти цим наслідкам за умови справного гальма. Яка  
 відповідальність передбачена за вчинене?

 А Водій Б. – за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації  
  транспорту (ч. 2 ст. 286 КК України), а механік Ф. – за службову недбалість  
  (ч. 2 ст. 367 КК України).
 Б Механік Ф. – за випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних  
  засобів (ст. 287 КК України).
 В Водій Б. – за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації  
  транспорту (ч. 2 ст. 286 КК України), а механік Ф. - за випуск в експлуа- 
  тацію технічно несправних транспортних засобів (ст. 287 КК України).
 Г Водій Б. – за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації  
  транспорту (ч. 2 ст. 286 КК України).

21. Яким за конструкцією є склад злочину, що передбачає захоплення державних  
 або громадських будівель чи споруд (ст. 341 Кримінального кодексу України)?
 А Усіченим.
 Б Матеріальним.
 В Казуальним.
 Г Формальним.

22. Вкажіть, що таке банда як різновид злочинного об’єднання:
 А озброєна організована група або злочинна організація, яка попередньо  
  створена з метою вчинення нападів на підприємства, установи, організації  
  чи на окремих осіб.
 Б формування, яке має організаційну структуру військового типу, а саме:  
  єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, і в якому проводиться  
  військова чи стройова підготовка.
 В стійка воєнізована група, до складу якої входить три і більше особи та яка  
  незаконно має на озброєнні придатну до використання вогнепальну,  
  вибухову чи іншу зброю.
 Г стійке об’єднання (група) трьох і більше осіб, які попередньо зорганізу- 
  валися для вчинення кількох злочинів, об’єднаних єдиним планом з  
  розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього  
  плану.

23. Вкажіть, які види необережності як форми вини законодавчо закріплені  
 у ст. 25 КК України:
 А злочинна самовпевненість та злочинна необережність.
 Б злочинна самовпевненість та злочинна недбалість.
 В злочинна самопереконаність та злочинна недбалість.
 Г злочинна самовпевненість та злочинна халатність.
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24. Суд призначив покарання службовій особі за зловживання владою або  
 службовим становищем (ч.1 ст.364 КК України) у виді обмеження волі строком  
 на 2 роки з позбавленням права обіймати посаду на строк 3 роки. З якого  
 моменту будуть обчислюватись строки погашення судимості?
 А З дня набрання обвинувальним вироком суду законної сили.
 Б З дня винесення обвинувального вироку суду.
 В З дня відбуття основного покарання.
 Г З дня відбуття основного і додаткового покарання.

25. Поліцейський, здаючи пістолет до чергової частини, не переконався, що він  
 розряджений. Простягнувши пістолет черговому, поліцейський випадково  
 натиснув на спусковий гачок, пострілом чергового було вбито. Яким суб’єктом  
 злочину має бути визнаний поліцейський?
 А Спеціальним суб’єктом, оскільки він вчинив злочин, пов’язаний із  
  виконанням службових обов’язків.
 Б Спеціальним суб’єктом, оскільки він є представником влади, який вчинив  
  службову недбалість.
 В Загальним суб’єктом, оскільки він вчинив необережний злочин.
 Г Загальним суб’єктом, оскільки він вчинив злочин, пов'язаний із недбалим  
  зберіганням вогнепальної зброї.

26. Який із учасників кримінального процесу не здійснює оцінку доказів?
 А Захисник.
 Б Прокурор.
 В Слідчий.
 Г Суд.

27. Яка посадова особа складає письмове повідомлення про підозру?
 А Прокурор за погодженням із слідчим суддею.
 Б Керівник органу досудового розслідування.
 В Слідчий за погодженням з керівником органу досудового розслідування.
 Г Прокурор або слідчий за погодженням із прокурором.

28. Що головуючий повинен роз’яснити потерпілому у разі відмови прокурора  
 від підтримання державного обвинувачення в суді?
 А Право потерпілого вимагати призначення іншого прокурора.
 Б Обов’язок потерпілого теж відмовитись від обвинувачення або укласти  
  з обвинуваченим угоду про примирення.
 В Право потерпілого підтримувати обвинувачення в суді самостійно в раніше  
  пред’явленому обсязі.
 Г Можливість потерпілого подати скаргу на дії прокурора.
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29. До якого суду подається клопотання про застосування заходів забезпечення  
 кримінального провадження?
 А До будь-якого, незалежно від меж територіальної юрисдикції якого  
  знаходиться орган досудового розслідування.
 Б Місцевого, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган  
  досудового розслідування.
 В Місцевого, незалежно від меж територіальної юрисдикції якого знаходиться  
  орган досудового розслідування.
 Г Апеляційного, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться  
  орган досудового розслідування.

30 До суду апеляційної інстанції надійшла апеляційна скарга на вирок суду,  
 яка не відповідає вимогам закону щодо її змісту. Яке рішення повинен  
 прийняти суддя-доповідач?  

 А Залишити апеляційну скаргу без розгляду.
 Б Повернути апеляційну скаргу.
 В Відмовити у відкритті апеляційного провадження.
 Г Залишити апеляційну скаргу без руху.

31. Чи є потерпілий стороною у кримінальному проваджені?
 А Так, але лише у випадку подання потерпілим цивільного позову.
 Б Так, але лише тоді, коли прокурор відмовився від обвинувачення і потерпі- 
  лий самостійно підтримує обвинувачення.
 В Так у будь-якому випадку.
 Г Ні.

32. Що є підставою для об’єднання органами досудового розслідування матеріалів  
 в одне провадження?
 А Якщо у декількох кримінальних провадженнях одна і та сама особа є  
  захисником підозрюваного.
 Б Якщо досудове розслідування кримінальних проваджень здійснює один  
  слідчий.
 В Якщо у декількох кримінальних провадженнях одна й та сама особа є  
  потерпілим.
 Г Якщо одну особу підозрюють у вчиненні декількох кримінальних право- 
  порушень.

33. Що відбувається в разі відмови особи від освідування?
 А Особа дає письмове пояснення.
 Б Освідування не проводиться.
 В Освідування проводиться примусово.
 Г Особа оглядається слідчим.
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34. Чи має право суд під час підготовчого судового засідання обрати, змінити  
 чи скасувати заходи кримінального провадження, в тому числі запобіжний  
 захід, обраний щодо обвинуваченого?

 А Не має такого права.
 Б Має право за власною ініціативою.
 В Має право за клопотанням учасників судового провадження.
 Г Має право за поданням слідчого судді.

35. Чи має право суд під час судового розгляду вийти за межі обвинувачення,  
 зазначеного в обвинувальному акті?
 А Має право лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального  
  правопорушення, якщо це погіршує становище особи, стосовно якої  
  здійснюється кримінальне провадження.
 Б Не має права, судовий розгляд проводиться виключно в межах висунутого  
  обвинувачення.
 В Має повне дискреційне право.
 Г Має право лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального  
  правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої  
  здійснюється кримінальне провадження.

36. До якого моменту громадянин України користується правами і несе обов’язки  
 громадянина України, якщо він подав заяву про вихід з громадянства України?
 А Виконання всіх своїх зобов’язань перед державою та громадянами України.
 Б Подання такої заяви.
 В Набуття громадянства (підданства) іншої держави.
 Г Видання відповідного указу Президента України.

37. Що згідно з Конституцією України є головним обов’язком держави?
 А Інтеграція Української держави в європейський правовий простір та вступ  
  до Європейського Союзу.
 Б Розбудова громадянського суспільства.
 В Боротьба зі злочинністю в усіх її проявах та видах.
 Г Утвердження і забезпечення прав та свобод людини.

38. Який документ видається особі, котра є іноземцем або особою без громадянства  
 та має українське етнічне походження або є походженням з України?
 А Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.
 Б Імміграційна картка.
 В Посвідчення закордонного українця.
 Г Паспортний документ іноземця.

39.  Яким актом оголошується амністія в Україні?  
 А Постановою Верховної Ради України.
 Б Указом Президента України.
 В Законом України.
 Г Постановою Кабінету Міністрів України.
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40. Який державний орган призначає всеукраїнський референдум за народною  
 ініціативою?
 А Кабінет Міністрів України.
 Б Верховна Рада України.
 В Президент України.
 Г Конституційний Суд України.

41. Який із принципів виборчого права України утверджується закріпленим  
 у Законі України «Про вибори Президента України» положенням про те,  
 що кожний громадянин України на виборах Президента України має один  
 голос?

 А Прямого виборчого права.
 Б Вільного виборчого права.
 В Загального виборчого права.
 Г Рівного виборчого права.

42. Який державний орган здійснює контроль від імені Верховної Ради України  
 за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням?
 А Міністерство фінансів України.
 Б Президент України.
 В Кабінет Міністрів України.
 Г Рахункова палата.

43. Яким чином діє Верховна Рада України у разі оголошення указу Президента  
 України про введення в Україні надзвичайного або воєнного стану?
 А Збирається на позачергову сесію у тижневий строк.
 Б Збирається на чергову сесію у тижневий строк.
 В Збирається на засідання у дводенний строк без скликання.
 Г Збирається на чергову сесію у дводенний строк після звернення Голови  
  Верховної Ради України до народних депутатів.

44. До яких актів Президента України повинна бути застосована процедура  
 контрасигнатури?  
 А Указів про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану  
  в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки  
  державній незалежності України.
 Б Указів про призначення на посаду та звільнення з посади судді Консти- 
  туційного Суду України.
 В Указів про прийняття до громадянства України та припинення громадянства  
  України, про надання притулку в Україні.
 Г Указів про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного  
  стану.
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45. Який акт із перелічених згадано у преамбулі Конституції України?
 А Декларація про державний суверенітет.
 Б Конституція Пилипа Орлика 1710 р.
 В Конституція УРСР 1978 р.
 Г Акт проголошення незалежності України.

46. Президент України вирішив призначити послом України в Республіці Польща  
 громадянина А., про що видав відповідний указ. Підписами яких осіб має  
 бути скріплений цей акт?

 А Голови Верховної Ради України та Міністра юстиції України.
 Б Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України.
 В Голови Ради національної безпеки та оборони України та Глави Адміністра- 
  ції Президента України.
 Г Прем’єр-міністра України та Міністра закордонних справ України.

47. Які органи місцевого самоврядування представляють спільні інтереси  
 територіальних громад сіл, селищ та міст?
 А Сільські, селищні та міські виконавчі комітети.
 Б Сільські, селищні та міські ради.
 В Районні, міські та обласні ради.
 Г Районні та обласні ради.

48. За якої умови промисловий зразок вважається придатним для набуття права  
 інтелектуальної власності на нього?
 А На нього виданий патент.
 Б Має винахідницький рівень.
 В Є придатним для промислового використання.
 Г Є новим.

49. Яким об'єктом права інтелектуальної власності вважаються позначення або  
 комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів, що виробляються  
 однією особою, від товарів, що виробляються іншими особами?

 А Географічним зазначенням.
 Б Торговельною маркою.
 В Комерційним найменуванням.
 Г Найменуванням юридичної особи.

50. Хто стає власником відумерлої спадщини?
 А Територіальна громада.
 Б Держава.
 В Органи місцевого самоврядування.
 Г Органи державної влади.
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51. Що з наступного є прикладом застави майна без передачі майна заставо- 
 держателю?
 А Застава цінних паперів.
 Б Заклад.
 В Іпотека.
 Г Притримання.

52. Які правові наслідки настають у разі, якщо договором банківського вкладу  
 не встановлено розмір процентів?
 А Договір є нікчемним.
 Б Банк зобов’язаний виплачувати проценти у розмірі облікової ставки  
  Національного банку України.
 В Договір вважається безвідплатним і банк не зобов’язаний виплачувати  
  проценти.
 Г Договір є неукладеним.

53. Чи нараховуються відповідно до положень договору або закону відсотки на  
 неустойку?
 А Не нараховуються, якщо це передбачено договором або законом.
 Б Не нараховуються.
 В Нараховуються незалежно від того, чи це передбачено договором або  
  законом.
 Г Нараховуються, якщо це передбачено договором або законом.

54. Оберіть правильне твердження щодо спростування недостовірної інформації  
 як способу захисту особистих немайнових прав:
 А здійснюється незалежно від вини особи, яка її поширила.
 Б на цей спосіб захисту не поширюються строки позовної давності.
 В для цього способу захисту не передбачається досудове врегулювання спору.
 Г застосовується виключно в судовому порядку.

55. Вкажіть термін, яким позначають перехід права на прийняття спадщини  
 до спадкоємців особи, яка мала право на спадщину і не прийняла її у зв'язку 
 зі смертю:
 А уступка вимоги.
 Б спадкова трансмісія.
 В право представлення.
 Г регрес.

56. Чи можливо перенесення ризику випадкового знищення та пошкодження  
 майна власником  на інших осіб?
 А Неможливо за жодних підстав.
 Б Можливо за договором з власником майна, а також в силу закону.
 В Можливо лише в силу закону.
 Г Можливо лише за договором з власником майна.
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57. Який спосіб захисту переважного права купівлі частки у праві спільної часткової  
 власності, яке є порушеним?
 А Визнання договору купівлі-продажу недійсним.
 Б Переведення прав і обов’язків покупця на співвласника.
 В Спонукання до укладення договору купівлі-продажу із співвласником.
 Г Розірвання договору купівлі-продажу.

58. Вкажіть з якого моменту виникає право інтелектуальної власності на створений  
 автором твір:
 А публікації твору.
 Б реєстрації авторського права.
 В створення твору.
 Г отримання патенту.

59. Які правові наслідки настають у разі, коли у договорі поставки не визначено  
 його строк?
 А Договір вважається укладеним на невизначений строк.
 Б Договір вважається укладеним на один рік.
 В Договір вважається неукладеним.
 Г Договір вважається недійсним.

60. До вимог, що випливають із договору  перевезення вантажу, застосовується  
 позовна давність у:  
 А 6 місяців.
 Б 1 рік.
 В 2 роки.
 Г 3 роки.

61. Яка з перелічених вимог може бути заявлена для розгляду в порядку наказного  
 провадження?
 А Про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача.
 Б Про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.
 В Про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.
 Г Про встановлення факту, що має юридичне значення.

62. Який вид територіальної підсудності притаманний для справ, що виникають  
 з трудових правовідносин?
 А Договірна.
 Б Загальна.
 В Альтернативна.
 Г Виключна.
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63. Вкажіть як можуть вступити в цивільну справу треті особи, які не заявляють  
 самостійних вимог щодо предмета спору:
 А як третя незалежна сторона у справі.
 Б лише на стороні позивача.
 В лише на стороні відповідача.
 Г на стороні позивача або відповідача.

64. До якого органу має бути подана позовна заява про відшкодування шкоди  
 ушкодженням здоров’я службовим автомобілем Верховного Суду України?
 А До Пленуму Верховного Суду України.
 Б До Верховного Суду України.
 В До місцевого суду за місцем проживання (знаходження) однієї із сторін  
  або місцем заподіяння шкоди за вибором позивача.
 Г До суду, визначеного Головою Верховного Суду України

65. На яких стадіях розгляду справи за правилами цивільного судочинства можливе  
 забезпечення позову?  
 А Лише до або під час попереднього судового засідання.
 Б На будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення  
  може зробити неможливим виконання рішення суду.
 В Лише до початку судових дебатів, якщо невжиття заходів забезпечення  
  унеможливить виконання рішення суду.
 Г Лише до початку розгляду справи по суті, якщо невжиття заходів  
  забезпечення унеможливить виконання рішення суду.

66. Вкажіть, з якого принципу випливає положення про те, що кожна сторона  
 повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх  
 вимог або заперечень:
 А заборони дискримінації.
 Б змагальності.
 В диспозитивності.
 Г процесуальної рівноправності сторін.

67. У суді першої інстанції заявлено відвід судді, який розглядає цивільну справу,  
 бо суддя начебто має близькі родинні стосунки із позивачем. Який суд має  
 вирішувати заяву про відвід судді?

 А Той самий суд, але інший суддя.
 Б Апеляційний суд.
 В Інший суд першої інстанції.
 Г Суд, який розглядає справу.
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68. Шевчук звернувся з позовом до колишньої дружини про поділ майна, набутого  
 під час перебування у шлюбі. Мати дружини, Огірко, дізнавшись про спір,  
 звернулася до суду з вимогою, що їй належить право власності на 1/3 спірного  
 будинку, а також на телевізор та диван, що були придбані нею за власні кошти.  
 Також Огірко повідомила, що перебуває в неприязних стосунках з відповідачкою.  
 У якому процесуальному статусі Огірко може вступити у процес?

 А Співпозивач.
 Б Третя особа з самостійними вимогами на предмет спору.
 В Третя особа без самостійних вимог на предмет спору.
 Г Свідок.

69. Яким правилом регулюються межі преюдиції рішення суду, що набрало законної  
 сили, в цивільних справах?
 А Обставини, встановлені судовим рішенням у цивільних справах, повинні  
  доказувати треті особи.
 Б Обставини, встановлені судовим рішенням у цивільних справах, що  
  набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких  
  беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.
 В Окремі обставини, встановлені судовим рішенням у цивільних справах,  
  що набрало законної сили, потрібно доказувати за мотивованим рішенням  
  суду.
 Г Обставини, встановлені судовим рішенням у цивільних справах, що набрало  
  законної сили, потрібно доказувати на загальних підставах.

70. Вкажіть положення, яке є правильним щодо судових доручень?  
 А Судове доручення виконується у строк не більше десяти днів з дня отримання  
  відповідним судом ухвали про судове доручення.
 Б Судове доручення можливе в разі необхідності збирання доказів за межами  
  територіальної підсудності суду, який розглядає справу.
 В Ухвала про судове доручення може бути окремо оскаржена в апеляційному  
  порядку.
 Г Особи, які беруть участь у справі, не повідомляються про час та місце  
  виконання судового доручення.
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Кінець зошита
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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. З якого віку особа може нести адміністративну відповідальність?  
 А З 12 років.
 Б З 14 років.
 В З 15 років.
 Г З 16 років.

2. Вкажіть, який із обов’язків поширюється на іноземців та осіб без грома- 
 дянства?
 А Обов’язок обміну іноземної валюти у межах, встановлених нормативно- 
  правовими актами України.
 Б Обов’язок сплати податків з доходів, отриманих в Україні.
 В Обов’язок дотримуватись етичних норм, що є загальноприйнятими в Україні.
 Г Обов’язок збереження державної таємниці України.

3. Які заходи можуть бути застосовані до політичної партії у разі порушення  
 нею Конституції України, Закону України «Про політичні партії» та інших  
 законів України?

 А Анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, розпуск політичної  
  партії.
 Б Попередження про недопущення незаконної діяльності, заборона політичної  
  партії.
 В Адміністративна, кримінальна відповідальність керівників та засновників  
  політичної партії.
 Г Застереження, догана, сувора догана, фінансові санкції.

4. Яка обставина обтяжує дисциплінарну відповідальність державного  
 службовця?
 А Вчинення проступку в стані алкогольного сп'яніння.
 Б Вчинення проступку через службову чи іншу залежність.
 В Вчинення проступку під впливом погрози.
 Г Вчинення проступку внаслідок неправомірних дій керівника.

5. Який із зазначених органів належить до центральних органів виконавчої  
 влади?   
 А Державна фінансова інспекція України.
 Б Кабінет Міністрів України.
 В Рада Міністрів Автономної Республіки Крим.
 Г Адміністрація Президента України.
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6. Міністерство юстиції України відмовило у реєстрації молодіжної громадської  
 організації «Птаха». До якої групи адміністративних правовідносин належать  
 правовідносини, зазначені у цьому прикладі?

 А Правовідносин, які виникають у процесі внутрішньої організації та  
  діяльності апаратів державних органів та органів місцевого самоврядування.
 Б Правовідносин, які пов’язані із застосуванням заходів адміністративного  
  примусу і адміністративної відповідальності.
 В Правовідносин, які пов’язані із наданням адміністративних послуг.
 Г Правовідносин зовнішнього державного адміністрування.

7. Вкажіть, що із наведеного відповідно до Закону України «Про державну  
 службу» обмежує особу в праві на державну службу:
 А відсутність громадянства України.
 Б відсутність вищої освіти за напрямком «державне управління».
 В членство у політичній партії.
 Г проживання на території поза межами територіальної юрисдикції органу,  
  де особа планує працювати.

8. У чому полягає зміст поняття «адміністративні процедури»?
 А Це встановлений нормами адміністративного права порядок діяльності  
  адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ.
 Б Це встановлений нормами адміністративного права порядок діяльності  
  органів публічної адміністрації та громадських об'єднань з розгляду та  
  вирішення адміністративних справ.
 В Це встановлений нормами адміністративного права порядок діяльності  
  органів законодавчої влади та органів публічної адміністрації з прийняття  
  нормативно-правових актів.
 Г Це встановлений нормами адміністративного права порядок діяльності  
  органів публічної адміністрації з розгляду та вирішення адміністративних  
  справ.

9. Яке адміністративне стягнення полягає у виконанні особою, яка вчинила  
 адміністративне правопорушення, безоплатних суспільно корисних робіт?  
 А Громадські роботи.
 Б Примусові роботи.
 В Виправні роботи.
 Г Публічні роботи.

10. Що належить до формалізованих національних джерел адміністративного  
 права?
 А Підзаконний нормативно-правовий акт.
 Б Рішення адміністративного суду.
 В Правова доктрина.
 Г Норми м’якого права.
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11. Який вид позасудового контролю за діяльністю публічної адміністрації здійснює  
 Рахункова палата України?  
 А Муніципальний.
 Б Президентський.
 В Громадський.
 Г Парламентський.

12. Виберіть обмеження, які діють після того, як особа припинила виконувати  
 функції держави чи місцевого самоврядування:
 А заборона представляти інтереси будь-якої особи в справах, в яких іншою  
  стороною є орган, в якому цей колишній службовець працював на момент  
  припинення виконання функцій держави чи місцевого самоврядування.
 Б заборона укладати трудовий договір з будь-яким підприємством протягом  
  року після припинення служби.
 В заборона укладати трудовий договір з підприємством, якщо два роки тому  
  особа здійснювала контроль за цим підприємством.
 Г заборона балотуватися у народні депутати України протягом року після  
  припинення служби.

13. Вкажіть, як слід кваліфікувати умисне вбивство, вчинене щодо особи, яка  
 перебуває у безпорадному стані:
 А умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК  
  України).
 Б умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України). 
 В залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи (ч. 3 ст. 135 КК України). 
 Г умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).

14. Встановіть, яка із перелічених ознак свідчить про наявність тілесного  
 ушкодження середньої тяжкості:
 А ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я.
 Б ушкодження, яке є небезпечним для життя в момент заподіяння.
 В ушкодження, яке не є небезпечним для життя в момент заподіяння.
 Г ушкодження, яке призвело до незначної втрати працездатності.

15. Директор і головний бухгалтер приватного підприємства «Транзит» з метою  
 отримання кредиту в комерційному банку подали до нього завідомо неправдиву  
 інформацію щодо статутного капіталу та фінансового стану підприємства, на  
 підставі чого йому було відкрито кредитну лінію на суму 510 000 гривень.  
 Отримані кошти були використані на виробничі потреби, але не за цільовим  
 призначенням. Як кваліфікувати дії вказаних службових осіб?

 А Дії директора і головного бухгалтера слід кваліфікувати як шахрайство  
  з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України).
 Б Дії директора і головного бухгалтера слід кваліфікувати як шахрайство  
  з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України) та службове підроблення  
  (ст. 366 КК України).
 В Дії директора слід кваліфікувати як зловживання владою або службовим  
  становищем (ст. 364 КК України), а головного бухгалтера як шахрайство  
  з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України).
 Г Дії директора і головного бухгалтера слід кваліфікувати як шахрайство  
  (ст. 190 КК України).



5

16. Вкажіть, як слід кваліфікувати дії особи, яка під час згвалтування заподіяла  
 потерпілій тілесні ушкодження середньої тяжкості: 
 А статеві зносини із застосуванням фізичного насильства та заподіяння  
  середньої тяжкості тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 122 КК  
  України).
 Б статеві зносини із застосуванням фізичного насильства та заподіяння  
  середньої тяжкості тілесних ушкоджень з метою залякування потерпілої  
  (ч. 1 ст. 152, ч. 2 ст. 122 КК України).
 В лише як зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 152  
  КК України).
 Г лише як статеві зносини із застосуванням фізичного насильства (ч. 1 ст. 152  
  КК України).

17. К. підробляв іноземну валюту способом аплікації. Він збільшував номінал  
 на справжніх банкнотах російських рублів, доклеюючи нулі, а також  
 здійснював аналогічні «операції» з банкнотами номіналом 5 доларів США.  
 Підроблені гроші він збував громадянам біля пунктів обміну валюти у вечірній  
 час. Як кваліфікувати дії К.?

 А Виготовлення та збут підроблених грошей (ст. 199 КК України) і шахрайс- 
  тво (ст.190 КК України).
 Б Складу злочину немає, оскільки відсутня істотна шкода.
 В Лише як шахрайство (ст. 190 КК України).
 Г Лише як виготовлення та збут підроблених грошей (ст. 199 КК України).

18. Яке з указаних видів покарання згідно з Кримінальним кодексом України  
 може застосовуватись і як основне, і як додаткове?  
 А Конфіскація майна.
 Б Службові обмеження для військовослужбовців.
 В Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною  
  діяльністю.
 Г Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфі- 
  каційного класу.

19. Вкажіть, як слід кваліфікувати дії особи, яка, перебуваючи у відділенні  
 банку для оплати житлово-комунальних послуг, раптом вирішила заволодіти  
 грошима відділення банку, висловивши касиру та охоронцю погрозу засто- 
 сування зброї:

 А Лише як розбій (ч. 1 ст. 187 КК України).
 Б Розбій та погроза вбивством (ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 129 КК України).
 В Розбій, поєднаний з проникненням у приміщення (ч. 3 ст. 187 КК  
  України).
 Г Грабіж, поєднаний з погрозою насильства, яке не є небезпечним для  
  життя та здоров’я, з проникненням у приміщення (ч. 3 ст. 186 КК України).
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20. Механік Ф., випускаючи на лінію мікроавтобус, попередив водія Б., що  
 гальма машини спрацьовують із запізненням, тому потрібно бути обережним.  
 Під час руху на маршруті Б. загальмував, але не зміг уникнути наїзду на  
 пішохода, який на місці пригоди помер. За висновком автотехнічного  
 експерта, Б. міг запобігти цим наслідкам за умови справного гальма. Яка  
 відповідальність передбачена за вчинене?

 А Водій Б. – за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації  
  транспорту (ч. 2 ст. 286 КК України), а механік Ф. - за випуск в експлуа- 
  тацію технічно несправних транспортних засобів (ст. 287 КК України).
 Б Водій Б. – за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації  
  транспорту (ч. 2 ст. 286 КК України).
 В Водій Б. – за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації  
  транспорту (ч. 2 ст. 286 КК України), а механік Ф. – за службову недбалість  
  (ч. 2 ст. 367 КК України).
 Г Механік Ф. – за випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних  
  засобів (ст. 287 КК України).

21. Яким за конструкцією є склад злочину, що передбачає захоплення державних  
 або громадських будівель чи споруд (ст. 341 Кримінального кодексу України)?
 А Казуальним.
 Б Формальним.
 В Усіченим.
 Г Матеріальним.

22. Вкажіть, що таке банда як різновид злочинного об’єднання:
 А стійка воєнізована група, до складу якої входить три і більше особи та яка  
  незаконно має на озброєнні придатну до використання вогнепальну,  
  вибухову чи іншу зброю.
 Б стійке об’єднання (група) трьох і більше осіб, які попередньо зорганізу- 
  валися для вчинення кількох злочинів, об’єднаних єдиним планом з  
  розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього  
  плану.
 В озброєна організована група або злочинна організація, яка попередньо  
  створена з метою вчинення нападів на підприємства, установи, організації  
  чи на окремих осіб.
 Г формування, яке має організаційну структуру військового типу, а саме:  
  єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, і в якому проводиться  
  військова чи стройова підготовка.

23. Вкажіть, які види необережності як форми вини законодавчо закріплені  
 у ст. 25 КК України:
 А злочинна самопереконаність та злочинна недбалість.
 Б злочинна самовпевненість та злочинна халатність.
 В злочинна самовпевненість та злочинна необережність.
 Г злочинна самовпевненість та злочинна недбалість.
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24. Суд призначив покарання службовій особі за зловживання владою або  
 службовим становищем (ч.1 ст.364 КК України) у виді обмеження волі строком  
 на 2 роки з позбавленням права обіймати посаду на строк 3 роки. З якого  
 моменту будуть обчислюватись строки погашення судимості?
 А З дня відбуття основного покарання.
 Б З дня відбуття основного і додаткового покарання.
 В З дня набрання обвинувальним вироком суду законної сили.
 Г З дня винесення обвинувального вироку суду.

25. Поліцейський, здаючи пістолет до чергової частини, не переконався, що він  
 розряджений. Простягнувши пістолет черговому, поліцейський випадково  
 натиснув на спусковий гачок, пострілом чергового було вбито. Яким суб’єктом  
 злочину має бути визнаний поліцейський?
 А Загальним суб’єктом, оскільки він вчинив необережний злочин.
 Б Загальним суб’єктом, оскільки він вчинив злочин, пов'язаний із недбалим  
  зберіганням вогнепальної зброї.
 В Спеціальним суб’єктом, оскільки він вчинив злочин, пов’язаний із  
  виконанням службових обов’язків.
 Г Спеціальним суб’єктом, оскільки він є представником влади, який вчинив  
  службову недбалість.

26. Який із учасників кримінального процесу не здійснює оцінку доказів?
 А Слідчий.
 Б Суд.
 В Захисник.
 Г Прокурор.

27. Яка посадова особа складає письмове повідомлення про підозру?
 А Слідчий за погодженням з керівником органу досудового розслідування.
 Б Прокурор або слідчий за погодженням із прокурором.
 В Прокурор за погодженням із слідчим суддею.
 Г Керівник органу досудового розслідування.

28. Що головуючий повинен роз’яснити потерпілому у разі відмови прокурора  
 від підтримання державного обвинувачення в суді?
 А Право потерпілого підтримувати обвинувачення в суді самостійно в раніше  
  пред’явленому обсязі.
 Б Можливість потерпілого подати скаргу на дії прокурора.
 В Право потерпілого вимагати призначення іншого прокурора.
 Г Обов’язок потерпілого теж відмовитись від обвинувачення або укласти  
  з обвинуваченим угоду про примирення.
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29. До якого суду подається клопотання про застосування заходів забезпечення  
 кримінального провадження?
 А Місцевого, незалежно від меж територіальної юрисдикції якого знаходиться  
  орган досудового розслідування.
 Б Апеляційного, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться  
  орган досудового розслідування.
 В До будь-якого, незалежно від меж територіальної юрисдикції якого  
  знаходиться орган досудового розслідування.
 Г Місцевого, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган  
  досудового розслідування.

30 До суду апеляційної інстанції надійшла апеляційна скарга на вирок суду,  
 яка не відповідає вимогам закону щодо її змісту. Яке рішення повинен  
 прийняти суддя-доповідач?  

 А Відмовити у відкритті апеляційного провадження.
 Б Залишити апеляційну скаргу без руху.
 В Залишити апеляційну скаргу без розгляду.
 Г Повернути апеляційну скаргу.

31. Чи є потерпілий стороною у кримінальному проваджені?
 А Так у будь-якому випадку.
 Б Ні.
 В Так, але лише у випадку подання потерпілим цивільного позову.
 Г Так, але лише тоді, коли прокурор відмовився від обвинувачення і потерпі- 
  лий самостійно підтримує обвинувачення.

32. Що є підставою для об’єднання органами досудового розслідування матеріалів  
 в одне провадження?
 А Якщо у декількох кримінальних провадженнях одна й та сама особа є  
  потерпілим.
 Б Якщо одну особу підозрюють у вчиненні декількох кримінальних право- 
  порушень.
 В Якщо у декількох кримінальних провадженнях одна і та сама особа є  
  захисником підозрюваного.
 Г Якщо досудове розслідування кримінальних проваджень здійснює один  
  слідчий.

33. Що відбувається в разі відмови особи від освідування?
 А Освідування проводиться примусово.
 Б Особа оглядається слідчим.
 В Особа дає письмове пояснення.
 Г Освідування не проводиться.
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34. Чи має право суд під час підготовчого судового засідання обрати, змінити  
 чи скасувати заходи кримінального провадження, в тому числі запобіжний  
 захід, обраний щодо обвинуваченого?

 А Має право за клопотанням учасників судового провадження.
 Б Має право за поданням слідчого судді.
 В Не має такого права.
 Г Має право за власною ініціативою.

35. Чи має право суд під час судового розгляду вийти за межі обвинувачення,  
 зазначеного в обвинувальному акті?
 А Має повне дискреційне право.
 Б Має право лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального  
  правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої  
  здійснюється кримінальне провадження.
 В Має право лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального  
  правопорушення, якщо це погіршує становище особи, стосовно якої  
  здійснюється кримінальне провадження.
 Г Не має права, судовий розгляд проводиться виключно в межах висунутого  
  обвинувачення.

36. До якого моменту громадянин України користується правами і несе обов’язки  
 громадянина України, якщо він подав заяву про вихід з громадянства України?
 А Набуття громадянства (підданства) іншої держави.
 Б Видання відповідного указу Президента України.
 В Виконання всіх своїх зобов’язань перед державою та громадянами України.
 Г Подання такої заяви.

37. Що згідно з Конституцією України є головним обов’язком держави?
 А Боротьба зі злочинністю в усіх її проявах та видах.
 Б Утвердження і забезпечення прав та свобод людини.
 В Інтеграція Української держави в європейський правовий простір та вступ  
  до Європейського Союзу.
 Г Розбудова громадянського суспільства.

38. Який документ видається особі, котра є іноземцем або особою без громадянства  
 та має українське етнічне походження або є походженням з України?
 А Посвідчення закордонного українця.
 Б Паспортний документ іноземця.
 В Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.
 Г Імміграційна картка.

39.  Яким актом оголошується амністія в Україні?  
 А Законом України.
 Б Постановою Кабінету Міністрів України.
 В Постановою Верховної Ради України.
 Г Указом Президента України.
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40. Який державний орган призначає всеукраїнський референдум за народною  
 ініціативою?
 А Президент України.
 Б Конституційний Суд України.
 В Кабінет Міністрів України.
 Г Верховна Рада України.

41. Який із принципів виборчого права України утверджується закріпленим  
 у Законі України «Про вибори Президента України» положенням про те,  
 що кожний громадянин України на виборах Президента України має один  
 голос?

 А Загального виборчого права.
 Б Рівного виборчого права.
 В Прямого виборчого права.
 Г Вільного виборчого права.

42. Який державний орган здійснює контроль від імені Верховної Ради України  
 за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням?
 А Кабінет Міністрів України.
 Б Рахункова палата.
 Г Міністерство фінансів України.
 Г Президент України.

43. Яким чином діє Верховна Рада України у разі оголошення указу Президента  
 України про введення в Україні надзвичайного або воєнного стану?
 А Збирається на засідання у дводенний строк без скликання.
 Б Збирається на чергову сесію у дводенний строк після звернення Голови  
  Верховної Ради України до народних депутатів.
 В Збирається на позачергову сесію у тижневий строк.
 Г Збирається на чергову сесію у тижневий строк.

44. До яких актів Президента України повинна бути застосована процедура  
 контрасигнатури?  
 А Указів про прийняття до громадянства України та припинення громадянства  
  України, про надання притулку в Україні.
 Б Указів про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного  
  стану.
 В Указів про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану  
  в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки  
  державній незалежності України.
 Г Указів про призначення на посаду та звільнення з посади судді Консти- 
  туційного Суду України.
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45. Який акт із перелічених згадано у преамбулі Конституції України?
 А Конституція УРСР 1978 р.
 Б Акт проголошення незалежності України.
 В Декларація про державний суверенітет.
 Г Конституція Пилипа Орлика 1710 р.

46. Президент України вирішив призначити послом України в Республіці Польща  
 громадянина А., про що видав відповідний указ. Підписами яких осіб має  
 бути скріплений цей акт?

 А Голови Ради національної безпеки та оборони України та Глави Адміністра- 
  ції Президента України.
 Б Прем’єр-міністра України та Міністра закордонних справ України.
 В Голови Верховної Ради України та Міністра юстиції України.
 Г Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України.

47. Які органи місцевого самоврядування представляють спільні інтереси  
 територіальних громад сіл, селищ та міст?
 А Районні, міські та обласні ради.
 Б Районні та обласні ради.
 В Сільські, селищні та міські виконавчі комітети.
 Г Сільські, селищні та міські ради.

48. За якої умови промисловий зразок вважається придатним для набуття права  
 інтелектуальної власності на нього?
 А Є придатним для промислового використання.
 Б Є новим.
 В На нього виданий патент.
 Г Має винахідницький рівень.

49. Яким об'єктом права інтелектуальної власності вважаються позначення або  
 комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів, що виробляються  
 однією особою, від товарів, що виробляються іншими особами?

 А Комерційним найменуванням.
 Б Найменуванням юридичної особи.
 В Географічним зазначенням.
 Г Торговельною маркою.

50. Хто стає власником відумерлої спадщини?
 А Органи місцевого самоврядування.
 Б Органи державної влади.
 В Територіальна громада.
 Г Держава.
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51. Що з наступного є прикладом застави майна без передачі майна заставо- 
 держателю?
 А Іпотека.
 Б Притримання.
 В Застава цінних паперів.
 Г Заклад.

52. Які правові наслідки настають у разі, якщо договором банківського вкладу  
 не встановлено розмір процентів?
 А Договір вважається безвідплатним і банк не зобов’язаний виплачувати  
  проценти.
 Б Договір є неукладеним.
 В Договір є нікчемним.
 Г Банк зобов’язаний виплачувати проценти у розмірі облікової ставки  
  Національного банку України.

53. Чи нараховуються відповідно до положень договору або закону відсотки на  
 неустойку?
 А Нараховуються незалежно від того, чи це передбачено договором або  
  законом.
 Б Нараховуються, якщо це передбачено договором або законом.
 В Не нараховуються, якщо це передбачено договором або законом.
 Г Не нараховуються.

54. Оберіть правильне твердження щодо спростування недостовірної інформації  
 як способу захисту особистих немайнових прав:
 А для цього способу захисту не передбачається досудове врегулювання спору.
 Б застосовується виключно в судовому порядку.
 В здійснюється незалежно від вини особи, яка її поширила.
 Г на цей спосіб захисту не поширюються строки позовної давності.

55. Вкажіть термін, яким позначають перехід права на прийняття спадщини  
 до спадкоємців особи, яка мала право на спадщину і не прийняла її у зв'язку 
 зі смертю:
 А право представлення.
 Б регрес.
 В уступка вимоги.
 Г спадкова трансмісія.

56. Чи можливо перенесення ризику випадкового знищення та пошкодження  
 майна власником  на інших осіб?
 А Можливо лише в силу закону.
 Б Можливо лише за договором з власником майна.
 В Неможливо за жодних підстав.
 Г Можливо за договором з власником майна, а також в силу закону.
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57. Який спосіб захисту переважного права купівлі частки у праві спільної часткової  
 власності, яке є порушеним?
 А Спонукання до укладення договору купівлі-продажу із співвласником.
 Б Розірвання договору купівлі-продажу.
 В Визнання договору купівлі-продажу недійсним.
 Г Переведення прав і обов’язків покупця на співвласника.

58. Вкажіть з якого моменту виникає право інтелектуальної власності на створений  
 автором твір:
 А створення твору.
 Б отримання патенту.
 В публікації твору.
 Г реєстрації авторського права.

59. Які правові наслідки настають у разі, коли у договорі поставки не визначено  
 його строк?
 А Договір вважається неукладеним.
 Б Договір вважається недійсним.
 В Договір вважається укладеним на невизначений строк.
 Г Договір вважається укладеним на один рік.

60. До вимог, що випливають із договору  перевезення вантажу, застосовується  
 позовна давність у:  
 А 6 місяців.
 Б 1 рік.
 В 2 роки.
 Г 3 роки.

61. Яка з перелічених вимог може бути заявлена для розгляду в порядку наказного  
 провадження?
 А Про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.
 Б Про встановлення факту, що має юридичне значення.
 В Про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача.
 Г Про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.

62. Який вид територіальної підсудності притаманний для справ, що виникають  
 з трудових правовідносин?
 А Альтернативна.
 Б Виключна.
 В Договірна.
 Г Загальна.
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63. Вкажіть як можуть вступити в цивільну справу треті особи, які не заявляють  
 самостійних вимог щодо предмета спору:
 А лише на стороні відповідача.
 Б на стороні позивача або відповідача.
 В як третя незалежна сторона у справі.
 Г лише на стороні позивача.

64. До якого органу має бути подана позовна заява про відшкодування шкоди  
 ушкодженням здоров’я службовим автомобілем Верховного Суду України?
 А До місцевого суду за місцем проживання (знаходження) однієї із сторін  
  або місцем заподіяння шкоди за вибором позивача.
 Б До суду, визначеного Головою Верховного Суду України
 В До Пленуму Верховного Суду України.
 Г До Верховного Суду України.

65. На яких стадіях розгляду справи за правилами цивільного судочинства можливе  
 забезпечення позову?  
 А Лише до початку судових дебатів, якщо невжиття заходів забезпечення  
  унеможливить виконання рішення суду.
 Б Лише до початку розгляду справи по суті, якщо невжиття заходів  
  забезпечення унеможливить виконання рішення суду.
 В Лише до або під час попереднього судового засідання.
 Г На будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення  
  може зробити неможливим виконання рішення суду.

66. Вкажіть, з якого принципу випливає положення про те, що кожна сторона  
 повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх  
 вимог або заперечень:
 А диспозитивності.
 Б процесуальної рівноправності сторін.
 В заборони дискримінації.
 Г змагальності.

67. У суді першої інстанції заявлено відвід судді, який розглядає цивільну справу,  
 бо суддя начебто має близькі родинні стосунки із позивачем. Який суд має  
 вирішувати заяву про відвід судді?

 А Інший суд першої інстанції.
 Б Суд, який розглядає справу.
 В Той самий суд, але інший суддя.
 Г Апеляційний суд.
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68. Шевчук звернувся з позовом до колишньої дружини про поділ майна, набутого  
 під час перебування у шлюбі. Мати дружини, Огірко, дізнавшись про спір,  
 звернулася до суду з вимогою, що їй належить право власності на 1/3 спірного  
 будинку, а також на телевізор та диван, що були придбані нею за власні кошти.  
 Також Огірко повідомила, що перебуває в неприязних стосунках з відповідачкою.  
 У якому процесуальному статусі Огірко може вступити у процес?

 А Третя особа без самостійних вимог на предмет спору.
 Б Свідок.
 В Співпозивач.
 Г Третя особа з самостійними вимогами на предмет спору.

69. Яким правилом регулюються межі преюдиції рішення суду, що набрало законної  
 сили, в цивільних справах?
 А Окремі обставини, встановлені судовим рішенням у цивільних справах,  
  що набрало законної сили, потрібно доказувати за мотивованим рішенням  
  суду.
 Б Обставини, встановлені судовим рішенням у цивільних справах, що набрало  
  законної сили, потрібно доказувати на загальних підставах.
 В Обставини, встановлені судовим рішенням у цивільних справах, повинні  
  доказувати треті особи.
 Г Обставини, встановлені судовим рішенням у цивільних справах, що  
  набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких  
  беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

70. Вкажіть положення, яке є правильним щодо судових доручень?  
 А Ухвала про судове доручення може бути окремо оскаржена в апеляційному  
  порядку.
 Б Особи, які беруть участь у справі, не повідомляються про час та місце  
  виконання судового доручення.
 В Судове доручення виконується у строк не більше десяти днів з дня отримання  
  відповідним судом ухвали про судове доручення.
 Г Судове доручення можливе в разі необхідності збирання доказів за межами  
  територіальної підсудності суду, який розглядає справу.
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