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Lisez les documents. Pour chaque question, choisissez la bonne réponse (A, B, C ou D), 

sélectionnez la case correspondante sur le champ de réponses et cliquez sur le bouton 

«Підтвердити». 
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21 h 05 Série 21 h 05 Docu 21 h 05 Film 20 h 50 Magazine 

ASTRID 
ET RAPHAËLLE 
Saison 1 (2 épisodes). 
Avec Lola Dewaere 
et Sara Mortensen. 
Un avocat fait un 
malaise soudain en pleine 
audience. Diagnostic: 
il est mort de peur. 

JEAN FERRAT 
De Philippe Kohly 
(2018). 
Maldré ses tragédies, ses 
blessures et ses émotions 
violentes, Jean Ferrat n’a 
jamais cessé, à travers ses 
chansons, de promouvoir 
un message fraternel. 

ALLADIN 
De Guy Ritchie (2019). 
Avec Will Smith. 
Grâce au génie d’une lampe 
magique, convoitée par un 
sorcier, un voleur de rue 
se transforme en prince et 
tente de conquérir une belle 
princesse. 

LA MAISON 
FRANCE 5 
Au sommaire: changer : 
Karine et Gaëlle doivent 
redessiner un escalier et son 
garde-corps. En toute trans-
parence. Robinetterie de 
douche. La rénovation d’une 
maison typique de Toulouse. 

 
Dans laquelle de ces émissions les spécialistes s’occupent de l’habitat? 

A Astrid et Raphaëlle 

B Jean Ferrat 

C Alladin 

D La maison France 5 

 

 

2 Monsieur le Directeur, 

J’ai trouvé votre annonce dans La France Agricole de février 2018. Vous proposez une place 

dans votre exploitation agricole. 

J’ai dix-huit ans, et je souhaite entrer dans la vie professionnelle. J’ai fait des études au lycée de 

Maubeuge et j’ai cultivé des plantes à la pépinière pendant un mois. 

Je ne suis pas vraiment préparé au travail que vous demandez, mais je suis travailleur et j’aime 

la nature et la campagne.  

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de recevoir l’assurance de mes salutations 

distinguées. 

David Lemoine 

Avec quelle demande David Lemoine s’adresse-t-il au directeur de la Pépinière? 

A d’étudier un métier de jardinier paysagiste 

B de publier une annonce dans un journal agricole 

C de travailler à la plantation de jeunes végétaux 

D de se renseigner sur les assurances sociales 

 

 

 



 

 

 

 

3 REPORTAGE 

Dur de lire à voix haute, devant toute la classe... Pour réconcilier les enfants avec cet exercice difficile, un 

instituteur anglais a eu l’idée de faire venir un chien à l’école. Danny est formé pour écouter les enfants 

qui lisent. Danny ne critique pas leurs erreurs, il ne les corrige pas, il ne se moque pas. Il fait juste un 

signe de tête ou il dresse l’oreille. Parfois, il s’endort. Non pas qu’il s’ennuie: «il est juste en train de rêver 

de leurs histoires» assure le maître de Danny. La présence en classe de ce chien peut choquer ou faire 

sourire. Pourtant les résultats sont là: grâce à lui, les enfants ont plus confiance en eux et font de réels 

progrès. Moralité: la lecture, c’est aussi pour les chiens! 

Pourquoi est-ce que l’instituteur emmène le chien à l’école? 

A pour éviter les problèmes de discipline des écoliers 

B pour motiver les enfants à être plus actifs 

C pour amuser les élèves pendant la récréation 

D pour aider les enfants à apprendre à lire 

 

4 En février et en mars, le monde entier célèbre le carnaval. En Italie, au Brésil, mais aussi en France… 

Nous avons demandé à Gilles Bertrand, professeur d'histoire moderne, pourquoi cette fête a tant de 

succès. 

Journaliste   
Gilles Bertrand : C'est un moment dans l'année où l'on fait une pause. L'un des premiers carnavals est né 

à Venise, en Italie, il y a 1 000 ans. À cette époque, la vie est difficile. On travaille très dur toute l'année. 

Alors, le carnaval permet de se libérer pendant une courte période. On fait la fête en dansant, en mangeant 

de la nourriture grasse et en se déguisant. 

Journaliste  Pourquoi cette fête a-t-elle été créée ? 

Gilles Bertrand : Le carnaval a lieu juste avant une période de 40 jours pendant lequel les catholiques 

mangent et boivent moins que d'habitude. Les dirigeants de l'Église catholique ont créé le carnaval pour 

laisser un moment de liberté aux croyants, avant toutes les privations. 

Quelle période les carnavals précèdent-ils ? 

A le carême chrétien 

B la saison touristique 

C les fêtes religieuses 

D les travaux printaniers 

 

5 Les habitants de l’archipel ont décidé de laisser les tortues marines pondre en paix. Depuis des années, 

ils ramassaient les œufs des tortues vertes pour les vendre. L’argent récolté permettait à de nombreux 

pêcheurs de survivre. Mais, face aux menaces qui pèsent sur ces animaux, les habitants ont renoncé à la 

récolte des œufs. Le gouvernement indonésien et des associations de défense de l’environnement se sont 

engagés à aider les habitants de l’archipel. Des instituteurs ont été envoyés sur ces petites îles et le 

développement du tourisme écologique est devenu une priorité. Résultat: depuis cinq ans, les populations 

de tortues ont augmenté. 

Pourquoi les habitants out-ils pris cette décision? 

A pour favoriser l’économie 

B pour attirer des touristes 

C pour réduire le prix 

D pour sauver les animaux 



 

 

 

 

 

 

 

6 Nantaise d’origine, Françoise Moinel veut faire découvrir le patrimoine historique de la cité des ducs. 

Pour elle, «Jules Verne est l’emblème de la ville». Dans chacune des chambres, elle a déposé un livre de 

l’écrivain nantais: le Tour du monde en 80 jours pour l’une, l’île mystérieuse pour l’autre. «Il y a cette 

idée de port, de voyage dans ses ouvrages, observe-t-elle. Mes chambres d’hôtes, je veux qu’elles soient 

une halte, une escale...» Elle tente de garder un esprit XIXe dans la décoration. «Je chine beaucoup, 

témoigne-t-elle. J’achète beaucoup de meubles, puis je les rénove en gardant une touche ancienne». 

Comment Françoise fait-elle connaître le patrimoine de la ville? 

A Elle met les œuvres d’un Nantais célèbre dans ses chambres. 

B Elle fait faire des excursions à travers la ville à ses visiteurs. 

C Elle fabrique des meubles traditionnels de son propre design. 

D Elle rédige des livres sur le quartier célèbre de sa ville natale. 

 

 

 

7 Écoute de stations FM 

Réglage de la source FM 

1 Appuyez plusieurs fois sur SOURCE pour sélectionner la station FM. 

2 Appuyez sur TUNING +/- pour rechercher une station. 

3 Maintenez la touche TUNING +/-enfoncée pour rechercher la prochaine station la mieux captée. 

L’extrait du mode d’emploi de quel appareil a-t-on lu? 

A le poste de télévision 

B le poste de radio 

C l’antenne satellite 

D le lecteur DVD 

 

 

 

8 
Je ne sais pas du tout comment nous pouvons améliorer les choses entre nous. Je peux 
seulement commencer en te disant sincèrement que je suis désolé. 

À quel sujet est lié ce texto? 

A les relations amicales 

B la vie professionnelle 

C la santé physique 

D les loisirs communs 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

9 Pékin tousse. Comme d’autres grandes villes du pays qui ont atteint un niveau de pollution record. 

L’Organisation mondiale de la santé, considère que le niveau est jugé dangereux car ces très fines 

particules peuvent se fixer sur les poumons et provoquer ainsi des maladies respiratoires. La Chine, 

1er marché automobile, qui tire plus de 70% de son énergie du charbon, est aussi le 1er émetteur 

mondial de gaz à effet de serre.  

De quel problème s’agit’il?  

A l’épidémie des maladies 

B la crise économique 

C la limite des ressources 

D la pollution atmosphérique 

 

 

10 Le 22 avril, le chanteur Pierre Souchon inaugurera, dans les anciens locaux de la discothèque Le 

Diapason à Cherisay, une nouvelle salle culturelle: le «Labo sonore» à Alençon. «Nous disposerons 

aussi d’un local de répétition pour les groupes avec des tarifs défiant toute concurrence ainsi que 

d’un studio d’enregistrement, explique Thomas Filachet, responsable artistique du «Labo sonore». 

Mais ce lieu sera aussi un lieu d’accompagnement et de formation et un bar associatif». 

Qu’est-ce que c’est que le «Labo sonore»? 

A un bâtiment d’une ex-discothèque 

B une nouvelle salle culturelle 

C un studio d’enregistrement 

D un centre d’accompagnement 

 

 

11 @LauralaBelle Je pense à changer de look, je ne me supporte plus. Je ne me trouve 

vraiment pas très sympathique. J’ai récemment changé de lunettes, et j’aimerai changer de 

coupe de cheveux. J’aimerais me faire une coloration blonde, mais je ne sais pas si ça m’ira. Avez-

vous des idées de coupe qui m’iraient, ou des choses que je pourrais changer? Merci d’avance! 

Qu’est-ce Laura voudrait faire par ce message? 

A demander un conseil 

B changer des lunettes 

C remercier des collègues 

D supporter la critique 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

Choisissez la bonne réponse (A, B, C ou D) et sélectionnez la case sur le champ de réponses et 

cliquez sur le bouton «Підтвердити». 

 

 

12 
Cette semaine, Calogero a sorti ___________ 

«Un jour au mauvais endroit», premier extrait de 

son nouvel album. 

 A le film 

B la chanson  

C le tableau 

D la BD 

 

 

13  De quel instrument optique a-t-on besoin pour 

observer la structure d’une cellule? 

 D’___________, Monsieur. 

 

 A une règle 

B un compas 

C un microscope 

D un rapporteur 

 

 

14  Comment le professeur vous fait-il sentir la 

force du travail collectif? 

 Il nous fait faire ___________ des projets 

ambitieux? 

 A quelquefois 

B rarement 

C ensemble 

D peu 

 

15  As-tu lu le roman de Fatima Halilal «Le 

désert»? 

 Non, je n’aime pas les ouvrages où ça manque 

___________. Les descriptions m’endorment. 

 A d’action 

B de réflexion 

C d’observation 

D de méditation 

 

 

16  Certaines choses du monde ___________ de 

Jules Verne sont devenues la réalité. Est-ce le 

jeu du hasard? 

 Peut-être… 

 
A imaginaire 

B moderne 

C virtuel 

D parfait 

 

 

17  Combien de temps __________ ton cours de 

français? 

 Habituellement, quarante-cinq minutes. 

 

 
A vise 

B dure 

C initie 

D porte 

 

 

 

18  À quoi emploies-tu ton temps libre? 

 À lire la célèbre saga de plusieurs romans 

___________sur Harry Potter. 

 

 
A sentimentaux 

B naturalistes 

C satiriques 

D divertissants 

 



 

 

 

 

 

19  Quelle est __________ déterminante de la 

réalisation de ton rêve d’avenir? 

 La formation. Il me faut une formation solide 

pour devenir un bon pilote d’avion. 

 
A la conséquence 

B la caractéristique 

C la qualité 

D la condition 

 

 

20 
 Pour vous accompagner pendant votre visite, 

utilisez les plans _____________ gratuitement à 

votre disposition aux entrées de la forteresse!  

 A livrés 

B servis 

C faits  

D mis 

 

 

21 
Les résultats du dernier __________ publiés dans 

«L’Info» ont provoqué une vague de 

mécontentement chez les agriculteurs à cause des 

données mal interprétés par les sociologues. 

 A interview 

B dossier 

C sondage 

D supplément 

 

 

22  Avez-vous des amis ___________ France? 

 Oui, nous avons beaucoup d’amis là-bas et 

surtout dans la région de Bordeaux! 

 A en 

B dans 

C à 

D sur 

 

 

23 
–Vous allez écouter ___________ court récit. 

Puis vous répondrez à mes questions sur son 

contenu. 

 A une 

B un 

C le 

D cette 

 

 

24 
Enquêteur de police – Racontez tout ce que vous 

avez fait ce matin-là, madame. 

Dame – Je ___________ à 7 heures... 

 A me serai réveillée 

B me suis réveillée 

C me fût réveillée 

D me serais réveillée 

 

 

25 
– Les courses? Oui, ___________ fais chaque 

jour. 

 A j’en 

B je lа  

C je les 

D je leurs 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

26  Du sel? 

 Non, je ne veux pas __________ sel dans ma 

salade. 

 A le 

B de 

C ce 

D un 

 

 

27  As-tu fait une bonne promenade dans la fôret? 

 Ah, oui! Le temps ____________ magnifique et 

nous avons trouvé beaucoup de champignons et 

de baies sauvages! 

 A soit 

B sera 

C était 

D est 

 

 

28  Il y a certes des «adaptations» à pratique 

pédagogique. 

 Oui, la salle de classe reste une grande 

«cuisine». On peut ______ adapter des recettes. 

 A dont 

B en 

C y 

D là  

 

 

29  Sa sœur joue très bien _____________ piano! 

 Oui, elle est géniale! L’année passée elle a 

même gagné un grand Concours musique!  

 A sur 

B du 

C au 

D en 

 

 

30 
Lorsqu’il fait très chaud en journée, les koalas se 

réfugient dans de grands arbres, __________ le 

feuillage les protège du soleil. 

 A où 

B que 

C qui 

D dont 

 

 



 

 

Завдання 1–50 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких ОДИН правильний. 

Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді й позначте його. 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ  

 

1 Новообраний Президент України звернувся з поданням до Верховної Ради України щодо 

звільнення з посади Міністра закордонних справ України. Яке юридичне значення для 

Верховної Ради України має таке подання Президента України? 

А Верховна Рада України може відхилити подання та не розглядати його на пленарному 

засіданні. 

Б Верховна Рада України має прийняти подання, якщо його узгоджено з Прем’єр-міністром 

України. 

В Верховна Рада України має поставити питання на голосування після розгляду на 

пленарному засіданні. 

Г Верховна Рада України може відмовити в розгляді, якщо Президент України не 

запропонував одночасно з поданням нову кандидатуру на посаду міністра. 

 

2 Виконуючи доручення Кабінету Міністрів України, у зв’язку із запровадженням карантину у 

столиці Міністерство внутрішніх справ розіслало запити до операторів мобільного зв’язку з 

метою встановлення осіб, із якими контактували громадяни, у яких виявлено небезпечний вірус. 

Операторів зобов’язали надати контакти оточення хворих, з якими вони комунікували протягом 

останніх двох тижнів. Чи є така вимога правомірною, визначивши мотивацію? 

А Так, оскільки Кабінет Міністрів України вправі давати такі доручення. 

Б Так, оскільки режим карантину дозволяє обмеження реалізації права на таємницю 

телефонних розмов. 

В Ні, оскільки для обмеження реалізації права на таємницю телефонних розмов карантин 

має бути запроваджено по всій країні.  

Г Ні, оскільки запровадження режиму карантину не є підставою для обмеження реалізації 

права на таємницю телефонних розмов. 

 

3 Яким чином згідно з юридичною позицією Конституційного Суду України народ як носій 

суверенітету може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні? 

А Шляхом обрання Верховної Ради України, яка приймає Конституцію України. 

Б Шляхом формування органів державної влади та органів місцевого самоврядування в 

Україні. 

В Шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі. 

Г Шляхом прийняття на всеукраїнському референдумі законів з питань, що стосуються 

засад конституційного ладу України. 

4 У якому випадку Уповноважений Верховної Ради України з прав людини відмовляє в розгляді 

звернення? 

А Звернення подано через шість місяців після виявлення порушення прав і свобод людини й 

громадянина. 

Б Звернення подано особою без громадянства. 

В Звернення розглядається судом. 

Г Звернення подано народним депутатом України. 



Д  

 

 

 

 

5 До Конституційного Суду України звернувся громадянин І. з конституційною скаргою щодо 

визнання неконституційними положень Закону України «Про державну службу», згідно з яким 

було нараховано стаж роботи на державній службі. У цей час набув чинності новий Закон 

України «Про державну службу», відповідно до якого оскаржуваний закон втратив чинність. Як 

за такої ситуації має вчинити Конституційний Суд України? 

 А Відмовити у відкритті конституційного провадження. 

Б Повернути конституційну каргу громадянину І. у зв’язку з втратою чинністю Закону. 

В Відкрити конституційне провадження в справі та розглянути питання щодо 

конституційності Закону. 

Г Залишити конституційну скаргу без розгляду. 

 

6 За чиєю пропозицією Президент України вносить подання про призначення Верховною Радою 

України Прем’єр-міністра України? 

А Коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. 

Б Голови Верховної Ради України. 

В Погоджувальної ради депутатських фракцій. 

Г Депутатської фракції, до складу якої входить не менше 150 народних депутатів. 

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. 
АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ 

 

 

7 Який вид публічної служби передбачає можливість її проходження іноземцями й особами без 

громадянства? 

А Альтернативна (невійськова). 

Б Військова. 

В Дипломатична. 

Г В органах місцевого самоврядування. 

 

8 Громадянин О. звернувся до адміністративного суду з позовною заявою про визнання 

протиправним скасування рішення суб’єкта владних повноважень. Після відкриття провадження 

у справі суд з’ясував, що у провадженні суду є справа про спір між тими самими сторонами, про 

той самий предмет і з тих самих підстав. Яке рішення має ухвалити суд? 

А Про залишення позовної заяви без руху. 

Б По повернення позовної заяви. 

В Про закриття провадження у справі. 

Г Про залишення позовної заяви без розгляду. 

 

9 До яких посад належать посади членів Кабінету Міністрів України? 

А Політичних. 

Б Патронатної служби. 

В Державної служби. 

Г Адміністративних. 



 

 

 

 

10 В адміністративній справі відповідачем є посадова особа дипломатичного представництва 

громадянин О. Ця справа вирішується окружним адміністративним судом, територіальна 

юрисдикція якого поширюється на місто Київ. Яка підсудність цієї справи? 

А Виключна. 

Б Предметна. 

В Інстанційна. 

Г Загальна. 

 

 

11 Яка із зазначених ознак характеризує такий інструмент публічного адміністрування, як 

адміністративний акт? 

А Видається виключно в письмовій формі. 

Б Поширює дію на невизначене коло осіб. 

В Є дзеркалом адміністративного права. 

Г Завжди має чітко визначеного адресата / адресатів. 

 

 

12 Укажіть форму безпосередньої участі членів територіальної громади в здійсненні місцевого 

самоврядування відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

А Громадські слухання. 

Б Місцеві збори. 

В Міські засідання. 

Г Відкриті дебати. 

 

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

 

 

13 Починаючи з червня 2019 року в місці постійного проживання громадянина Р. немає відомостей 

про місце його перебування. Коли дружина Р. має право звернутися до суду про визнання його 

безвісно відсутнім? 

А 1 липня 2021 року. 

Б 1 червня 2021 року. 

В 1 червня 2020 року. 

Г 1 липня 2020 року. 

 

 

14 Який інститут (субінститут) права інтелектуальної власності регулює відносини щодо передач 

(програм) організацій мовлення? 

А Суміжних прав. 

Б Авторського права. 

В Патентного права. 

Г Права промислової власності. 

 



 

 

 

 

15 Громадянин П. заповів все своє майно, окрім квартири, своїй доньці. Квартира ж стала предметом 

спадкового договору, укладеного з його другом С. За умовами договору останній для набуття 

права власності на квартиру після смерті П. мав опублікувати збірку його віршів. Згодом П. 

дізнався про те, що в нього є позашлюбний син і змінив заповіт, зазначивши в ньому, що 

заповідає квартиру сину. Після виконання свого зобов'язання С. від позашлюбного сина дізнався, 

що П. помер, а в квартирі тепер проживає син. З яким позовом С. слід звернутися до суду для 

захисту своїх прав? 

А Про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину. 

Б Про відшкодування шкоди, що е наслідком внесених у заповіт змін. 

В Про витребування майна з чужого незаконного володіння. 

Г Про визнання заповіту в частині внесених змін недійсним. 

 

 

16 Громадянин Б. під час ремонтних робіт у будинку громадянина С. виявив скарб. Хто набуде 

право власності на скарб, якщо роботи виконували за завданням громадянина С.? 

А Громадянин С. 

Б Обидва на праві спільної часткової власності. 

В Громадянин Б. 

Г Обидва на праві спільної сумісної власності. 

 

 

17 Який вид не договірних зобов’язань припиняється закінченням строку для передання результату? 

А Учинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення. 

Б Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. 

В Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу. 

Г Рятування майна фізичної або юридичної особи. 

 

 

18 Який принцип цивільного права втілено в ч. 1 ст. 319 Цивільного кодексу України «власник 

володіє, користується і розпоряджається своїм майном на власний розсуд»? 

А Свободи підприємницької діяльності, яку не заборонено законом. 

Б Добросовісності. 

В Розумності. 

Г Вільного волевиявлення. 

 

 

19 Які виключні підстави визначає Цивільний кодекс України для виникнення суперфіцію? 

А Договір, заповіт. 

Б Договір, рішення суду. 

В Заповіт, рішення суду. 

Г Заповіт, закон. 

 

 



 

 

 

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

 

20 У який строк із дня, коли особа дізналася або мала дізнатися про порушення її прав, свобод чи 

законних інтересів, може бути подано до суду скаргу на постанову про відкладення 

провадження виконавчих дій? 

А У десятиденний строк. 

Б У триденний строк. 

В У семиденний строк. 

Г У п’ятиденний строк. 

 

21 Який суд розглядає клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення 

іноземного суду? 

А За місцем проживання або місцезнаходженням боржника. 

Б За місцем проживання або місцезнаходженням стягувана. 

В За місцезнаходженням нерухомого майна стягувана. 

Г Відповідний суд визначається ухвалою суду апеляційної інстанції. 

 

22 Яке з наведених положень щодо виконання судового наказу є правильним? 

А Судовий наказ є виконавчим документом. 

Б Стягувач має право пред’явити судовий наказ до виконання протягом року з моменту його 

видані. 

В Судовий наказ не підлягає примусовому виконанню. 

Г Щодо судового наказу не застосовують правила негайного виконання судових рішень. 

 

23 Яка справа окремого провадження розглядається одноособово суддею? 

А Про усиновлення. 

Б Про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності. 

В Про визнання фізичної особи недієздатною. 

Г Про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку.  

 

24 Які справи розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження? 

А Справи, що виникають з трудових відносин. 

Б Справи щодо визнання необґрунтованими активів та стягнення їх у дохід держави. 

В Справи щодо приватизації державного житлового фонду. 

Г Справи щодо спадкування. 

 

25 На якій стадії цивільного судочинства суд може постановити ухвалу про повернення позовної 

заяви? 

А Відкриття провадження в справі. 

Б Підготовчого провадження. 

В Прийняття позовної заяви. 

Г Розгляду справи по суті. 

 



 

 

 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

 

 

26 Яке заподіяння шкоди здоров’ю особи вважається таким, що НЕ є небезпечним для життя чи 

здоров’я особи? 

А Короткочасний розлад здоров’я. 

Б Нетривала психічна хвороба. 

В Незначна втрата працездатності. 

Г Завдання побоїв. 

 

 

27 Громадянин А. вчинив два кримінальних правопорушення, що караються обмеженням волі на 

строк до трьох років. Суд призначив покарання по три роки обмеження волі за кожен із цих 

злочинів. Який принцип (які принципи) може застосувати суд, призначаючи А. покарання за 

сукупністю злочинів? 

А Принцип часткового складання. 

Б Принцип поглинення. 

В Принципи повного або часткового складання. 

Г Принципи поглинення або часткового складання. 

 

 

28 Громадянин А. вирішив заволодіти грошима шляхом зловживання довірою через мережу 

Facebook. Для цього він на своїй сторінці розмістив неправдиву інформацію про те, що йому 

терміново потрібні гроші на операцію. 25 його друзів у Facebook перерахували кошти на 

вказаний А. рахунок. З яким видом (різновидом) умислу А. заволодів коштами друзів? 

А Визначений альтернативний умисел. 

Б Визначений безальтернативний умисел. 

В Невизначений умисел. 

Г Непрямий умисел. 

 

 

29 Громадянка Р. мала намір передати своєму синові маршрутним автобусом посилку з цінними 

продуктами вартістю 1200 грн. Поки Р. чекала на зупинці, до неї підійшов незнайомець К. і став 

поруч. Коли автобус зупинився, Р. попросила водія взяти посилку, повідомивши, що на кінцевій 

зупинці її мають забрати. Почувши розмову Р. з водієм, К. допоміг занести посилку в автобус. 

Переслідуючи мету заволодіти посилкою, К. на кінцевій зупинці повідомив водію, що сам 

передасть посилку адресату. Водій погодився, а тому К. забрав посилку, приніс до себе додому 

й там спожив продукти з неї. Надайте кримінально-правову оцінку діям К. 

А Шахрайство (ст. 190 КК України). 

Б Крадіжка (ст. 185 КК України). 

В Грабіж (ст. 186 КК України). 

Г Складу злочину немає. 

 

 

 



 

 

 

 

 

30 Громадянин Д. вчинив умисне вбивство двох осіб у стані сильного душевного хвилювання. Під 

час вирішення питання про кваліфікацію дій Д. суд установив наявність в діях особи ознак 

умисного вбивства двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України) та умисного вбивства в стані 

сильного душевного хвилювання (ст. 116 КК України). Який вид конкуренції зазначених норм 

має місце в цьому випадку? 

А Конкуренція між загальними нормами. 

Б Конкуренція частини й цілого. 

В Конкуренція загальної та спеціальної норми. 

Г Конкуренція спеціальних норм. 

 

31 Громадянин Р. з метою позбавлення життя трирічної дівчинки передав їй заряджений пістолет 

та пояснив, що для того, щоби з нього вилетів птах, необхідно приставити пістолет до голови й 

натиснути на курок. У присутності Р. дівчинка так і зробила. Унаслідок пострілу собі в голову 

дівчинці спричинено тяжке тілесне ушкодження, проте завдяки швидкій медичній допомозі її 

життя вдалося врятувати. Надайте кримінально-правову оцінку діянню Р. 

А Доведення до замаху на самогубство, учинене щодо неповнолітньої (ч. З ст. 120 КК 

України). 

Б Умисне тяжке тілесне ушкодження (ч.1 ст.121 КК України). 

В Закінчений замах на умисне вбивство малолітньої дитини (ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК 

України). 

Г У діянні Р. немає складу злочину. 

 

32 Громадянина К. було засуджено до шести років позбавлення волі. Після відбуття одного року 

покарання К. звільнено від його відбування у зв’язку з психічною хворобою (ч. 1 ст. 84 

Кримінального кодексу України). На підставі цього щодо К. протягом двох років застосовували 

примусові заходи медичного характеру.   Який строк позбавлення волі залишається відбути   К. 

у разі подальшого направлення його для відбування покарання після одужання? 

А Один рік позбавлення волі. 

Б Три роки позбавлення волі. 

В Чотири роки позбавлення волі. 

Г П’ять років позбавлення волі. 

 
 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

 

33 У судовому засіданні після відмови прокурора від обвинувачення потерпілий висловив згоду 

підтримувати обвинувачення самостійно. Проте на наступне судове засідання, будучи належним 

чином повідомленим, потерпілий не з’явився і про причини своєї неявки суд не повідомив. 

Аналогічно склалася і ситуація на наступне засідання. Яке рішення має прийняти суд? 

А Закрити провадження у зв’язку з відмовою потерпілого від обвинувачення у провадженні 

приватного обвинувачення. 

Б Зупинити провадження у зв’язку з неявкою потерпілого. 

В Закрити провадження у зв’язку з відмовою прокурора від обвинувачення. 

Г Закінчити судовий розгляд й ухвалити вирок. 

 



 

 

 

 

 

 

34 У результаті розгляду клопотання захисника обвинуваченого суд постановив ухвалу про 

закриття кримінального провадження. У який строк така ухвала може бути оскаржена 

потерпілим? 

А Протягом 5 днів із моменту проголошення. 

Б Протягом 7 днів із моменту проголошення. 

В Протягом 15 днів із моменту проголошення. 

Г Протягом 10 днів із моменту проголошення. 

 

 

35 Що з переліченого НЕ віднесено до повноважень суду касаційної інстанції за наслідками 

розгляду касаційної скарги на вирок суду першої інстанції після його перегляду в суді 

апеляційної інстанції? 

А Скасувати вирок суду й закрити кримінальне провадження. 

Б Скасувати вирок суду й призначити новий розгляд у суді першої чи апеляційної інстанції. 

В Змінити вирок суду. 

Г Скасувати вирок повністю чи частково й ухвалити новий вирок. 

 

 

36 Хто оглядає кореспонденцію під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії накладення 

арешту на кореспонденцію, огляд і виїмка кореспонденції? 

А Керівник установи зв’язку. 

Б Прокурор. 

В Слідчий. 

Г Слідчий суддя. 

 

 

37 Обвинувачений подав апеляційну скаргу, а потім відмовився від неї. Іншими особами вирок 

щодо обвинуваченого не оскаржувався. Яку ухвалу потрібно постановити? 

А Про відмову у відкритті апеляційного провадження. 

Б Про повернення апеляційної скарги. 

В Про залишення скарги без руху. 

Г Про закриття апеляційного провадження. 

 

 

38 У якому випадку касаційна скарга повертається особі, яка її подала? 

А Касаційна скарга не підписана особою, яка її подала. 

Б Касаційна скарга, яку подала особа, що не має права її подавати. 

В Касаційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в касаційному 

порядку. 

Г Касаційна скарга, якщо з наданих до неї судових рішень й інших документів убачається, 

що немає підстав для її задоволення. 

 

 



 

 

 

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО 

 

39 Як називається документ держави перебування, який допускає главу консульської установи до 

виконання своїх функцій? 

А Агреман. 

Б Патент. 

В Екзекватура. 

Г Індульгенція. 

 

40 Яка ознака характерна лише для держав як суб’єктів міжнародного права? 

А Міжнародно-правова відповідальність. 

Б Міжнародно-правова правоздатність. 

В Здатність заявляти міжнародно-правові претензії. 

Г Здатність бути членом ООН. 

 

41 Як називається передавання частини території під юрисдикцію певної держави на підставі 

рішення Міжнародного Суду ООН? 

А Ад’юдикація. 

Б Акреція. 

В Цесія. 

Г Плебісцит. 

 

42 Під час офіційного прийому військовий держави А. застрелив посла держави Б., що намагався 

вбити ножем присутніх на прийомі. Якою є кваліфікація ситуації для держави А. з погляду 

настання міжнародно-правової відповідальності? 

А Стан лиха, що виключає міжнародно-правову відповідальність. 

Б Міжнародно-протиправне діяння, що передбачає відповідальність. 

В Самооборона, що виключає міжнародно-правову відповідальність. 

Г Міжнародно-правова відповідальність за дії, що не заборонені міжнародним правом. 

 

43 Держава А. НЕ виконує рішення, ухваленого Міжнародним Судом ООН. Інша сторона спору — 

держава Б. — домагається його виконання. До якого органу ООН має звернутися держава Б. 

щодо вжиття заходів для забезпечення виконання рішення Міжнародного Суду ООН? 

А До Генеральної Асамблеї ООН. 

Б До Секретаріату ООН. 

В До Ради Безпеки ООН. 

Г До ЕКОСОР ООН.  

 

44 Який основний принцип міжнародного права вперше сформульований й закріплено в такій ролі 

в Заключному Акті Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 р.? 

А Невтручання у внутрішні справи. 

Б Поваги прав людини і основних свобод. 

В Обов’язок держав співпрацювати одна з одною. 

Г Суверенної рівності держав. 



Д  

Е  

МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

45 Що з наведеного НЕ входить у сферу застосування ст. 3 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод? 

А Примусова праця. 

Б Умови тримання під вартою. 

В Застосування сили. 

Г Депортація. 

 

46 Якого розвитку отримало право на життя в Протоколі 13 до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод? 

А Визначено процесуальні обов’язки держав щодо розслідування вбивств. 

Б Визнано можливість держав закріплювати право на життя з моменту зачаття. 

В Скасовано смертну кару без можливості будь-яких відступів. 

Г Передбачено можливість установлення смертної кари виключно під час війни й 

надзвичайних ситуацій. 

 

47 Недотримання якого критерію за втручання в право на свободу мирних зібрань стало 

аргументом для встановлення порушення ст. 11 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод в рішенні «Веніамін Тимошенко проти України»? 

А Необхідності в демократичному суспільстві. 

Б Принципу пропорційності. 

В Установленості законом. 

Г Наявності законної мети. 

 

48 Держава-член Ради Європи бере участь у збройному конфлікті на Близькому Сході. За якої 

умови на дії її військових поширюють вимоги Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод? 

А За умови здійснення цією державою ефективного контролю над територією, у межах якої 

відбувається збройний конфлікт. 

Б За умови, якщо її участь у збройному конфлікті зумовлено резолюцією Ради Безпеки ООН. 

В За умови, якщо йдеться про збройний конфлікт неміжнародного характеру. 

Г За умови запрошення цієї держави надати військову допомогу державі, у межах території 

якої відбувається збройний конфлікт. 

  

49 Що із переліченого НЕ є ознаками дискримінації, забороненої статтею 14 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод? 

А Об’єктивно обґрунтована мета такого обмеження. 

Б Обмеження здійснюється за певною ознакою. 

В Ознака може бути дійсною чи припускатися. 

Г Несприятливе ставлення до особи. 

 

50 Яка з вказаних регіональних систем захисту прав людини перебуває під час становлення (не є на 

сьогодні діючою)? 

А Американська. 

Б Африканська. 

В Європейська. 

Г Арабська. 



 
 
 
 

№ ЗАВДАННЯ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ 

1 D 

2 C 

3 D 

4 A 

5 D 

6 A 

7 B 

8 A 

9 D 

10 B 

11 A 

12 B 

13 C 

14 C 

15 A 

16 A 

17 B 

18 D 

19 D 

20 D 

21 C 

22 A 

23 B 

24 B 

25 C 

26 B 

27 C 

28 C 

29 B 

30 D 

 

 
 

 



 
 

 

 

№ ЗАВДАННЯ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ 

1 В 

2 Г 

3 В 

4 В 

5 В 

6 А 

7 Б 

8 Г 

9 А 

10 А 

11 Г 

12 А 

13 Г 

14 А 

15 А 

16 Б 

17 Б 

18 Г 

19 А 

20 Б 

21 А 

22 А 

23 Б 

24 А 

25 А 

26 Г 

27 Б 

28 В 

29 Б 

30 Г 

31 В 

32 Б 

33 А 

34 Б 

35 Г 



 

 

 

 

 

 

 

№ ЗАВДАННЯ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ 

36 В 

37 Г 

38 Б 

39 В 

40 Г 

41 А 

42 А 

43 В 

44 Б 

45 А 

46 В 

47 В 

48 А 

49 А 

50 Г 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


