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Aufgabe 1 

 

 

Lesen Sie die Situationen (1-6) und dann die Anzeigen (A-Н). Welche Anzeige passt zu welcher 

Situation? Sie können jede Anzeige nur einmal verwenden. Für die Aufgaben (1-6) wählen Sie  

die Antwort (A-Н) aus, markieren Sie sie und bestätigen Sie Ihre Auswahl. 

 

 

 

1 Das Auto von Herrn Behrens ist nach einem Autounfall stark 

beschädigt. Er möchte das Auto zum günstigen Preis verkaufen.  

 

2 Martin fährt gern Quad und verbringt viel Zeit in der Natur. Seine 

Freunde möchten ihm zum Geburtstag ein besonderes Geschenk 

machen.  

 

3 Frau Martens möchte einen Führerschein machen, kann aber wegen 

der Schichtarbeit nicht regelmäßig zum Unterricht kommen. 

 

4 Frau Buck möchte mit ihren vier Kindern einen Campingurlaub 

machen und sucht ein passendes Auto mit genug Platz für alle.  

 

5 Herr Peters hat seine Ausbildung als Mechatroniker absolviert und 

möchte gerne eine Stelle in diesem Bereich finden.  

 

6 Oliver hat seinen Führerschein gemacht und möchte sich ein 

gebrauchtes Quad in gutem Zustand kaufen.   

 A  B  C  D  E  F  G  H 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

 

A  

Schwäbische Toskana 

mit dem Quad erkunden 

 

Die andere Art von Freizeitspaß 

 

Mit Betreuung durch unseren Tourguide 

fahren Sie in kleiner Gruppe 

auf Nebenstraßen und Feldwegen 

durch die schöne Landschaft. 

 

4 Stunden Quad Tour für 95 Euro  

Natürlich auch als Geschenk-Gutschein 

 

Tel.: 0049 (0)7134 / 98300 

Email: auto-center-brenner@gmx.de: 

www.quad-heilbronn.de 

 

B 

 

 

fahrschule buschmann 

Ab jetzt wieder Präsenz- & 

Onlineunterricht 

Voraussetzungen: 

Du musst bei uns in der Fahrschule 

angemeldet sein. Die Verbindung zu Euch 

stellen wir mit Zoom her. Es gibt die 

Möglichkeit das Programm auf dem PC 

zu installieren und es gibt Apps für alle 

Geräte. Die Software kann kostenlos 

unter https://zoom.us herunter geladen 

werden. 

Tel.: (05223) 62860 

E-Mail: buero@fahrschule-

buschmann.de 

 

 

 

 

http://www.quad-heilbronn.de/
https://zoom.us/
mailto:buero@fahrschule-buschmann.de
mailto:buero@fahrschule-buschmann.de


 

 

 

 

C 

 

 

Wohnmobil  

Cristall Champ 560 Diesel 2003 

komplett reisefertig, 

mit Etagen- und Ausklappbett 

 (insgesamt 5 Schlafplätze), 

Geschirr, Besteck, Klapptisch  

mit zwei Stühlen, 

sowie weiteres nützliches Zubehör  

 

Tel.: 033763 - 21 4 31 

 

D  

Mitarbeiter  

 für unsere LKW/Baumaschinen- 

Reparaturwerkstatt im Münchner Norden 

gesucht.  
Sie sind motiviert, zuverlässig  

und engagiert.  

Langfristige Festanstellung.  

Führerschein Klasse B erforderlich.  

 

Tel.: 0151/68440151 

E-Mail: mail@schlager.de 

 

 

E 

 

 

Fahrzeugankauf mit Schaden 

 

Sind Sie besorgt über Ihren Motorschaden, 

Unfallwagen oder Gebrauchtwagen 

mit hoher Kilometerleistung? 

 

Sie brauchen sich keine Sorgen mehr 

zu machen. Wir sind hier, 

um Ihr Auto zu kaufen. 

 

EURO CLASSIC CAR GARAGE Ltd. i.Gr. 

Buchstauden 16 

78269 Volkertshausen 

Mo. - Do.: 15:00 Uhr - 20:00 Uhr 

Telefon: 0176 78560878 

 

F  

Ankauf von Fahrzeugen  aller Art 

 
Möchten Sie Ihr Auto zum besten Preis 

verkaufen? 

 Dann sind wir Ihr Ansprechpartner. 

Wir kaufen Ihr Fahrzeug zu fairen 

Konditionen  ̶  aktuelle und ältere Modelle  ̶  

nur in gutem Zustand. 

 

First Car Center 
Deusener Straße 91 

44369 Dortmund 

Telefon: 0172 / 96 75 083 

E-Mail: info@firstcarcenter.de 

 

 

 

G 

 

 

Ich verkaufe mein Quad  

SMC F100 

Ich hatte immer sehr viel Spaß mit dem Quad, 

es fährt super und macht richtig Laune. 

Das Quad hat eine Quad Zulassung  

und kann mit dem Führerschein Klasse B 

gefahren werden.  

Seit Mai 2020 im Besitz, 

stand immer in einer Garage 

und wurde nur bei schönem Wetter bewegt. 

 
Lukas Altrieth 

DE-69517 Gorxheimertal 

Tel.: +49 (0)179 5432531 

 

H  

Fahrschule Reuther 

 

Öffnungszeiten: 

Büro: Mo-Fr von 18 bis 19:30 Uhr 

Theorie: Mo-Fr von 19:30 bis 21:00 Uhr 

 

Wir haben Geschenk-Gutscheine 

für Fahrstunden 

 

www.fahrschule-reuther.de 

info@fahrschule/reuther.de 

 

mailto:mail@schlager.de
mailto:info@firstcarcenter.de
http://www.fahrschule-reuther.de/
mailto:info@fahrschule/reuther.de


 

 

 
Aufgabe 2 

Lesen Sie den Text und die Aufgaben (7-11) unten. Entscheiden Sie: Welche Lösung  

(A, B, С oder D) ist richtig? Es gibt nur eine richtige Lösung. Für die Aufgaben (7-11) wählen Sie  

die Antwort (A-D) aus, markieren Sie sie und bestätigen Sie Ihre Auswahl. 

 

 
Ich lebe jetzt langsamer 

Die Vietnamesin Mai Nguyen erzählt über ihren  

Start in Deutschland. 

Mein erster Eindruck von Deutschland war: Die 

Natur hier ist fantastisch. Überall gibt es viele Bäume 

und große Grünflächen. Eigentlich habe ich von einem 

Industrieland das Gegenteil erwartet. Aber so war es, 

als ich im Sommer 2017 meinen Freund besucht habe. 

Zwei Jahre Fernbeziehung konnten mich überzeugen, 

meinen Job als Juristin beim Justizministerium zu 

kündigen und zu diesem Mann zu ziehen. Mein Leben 

hat sich total geändert. Aber ich habe auch viele 

schöne Erfahrungen gemacht. Die Natur genieße ich 

hier sehr.  

Geboren und aufgewachsen bin ich in Hanoi, der 

schönen, aber auch vollen Hauptstadt in Vietnam. In 

einer größeren Stadt ist man meistens in Eile. 

Spazieren gegangen bin ich nur selten. Das ist in Hanoi 

auch schwierig. Es gibt zwar viele Fußgänger, aber sie 

müssen immer wegen der Motorräder aufpassen. 

Außerdem gibt es nicht genug Bäume. Die Luftqualität 

ist auch ein großes Problem.  

Ganz anders ist es in Markt Schwaben: An 

meinem neuen Wohnort ist die Natur perfekt. Hier 

muss man einfach nur hinausgehen und schon steht 

einem die Natur zur Verfügung. Es gibt einen Wald, 

der auch ein Naturschutzgebiet ist. Manchmal kann 

man auch Rehe oder Hasen sehen. Spazierengehen bei 

schönem Sonnenschein, im Wald die frische Luft 

atmen und die Tiere in der freien Natur sehen – mehr 

brauche ich wirklich nicht. Da gefällt es mir.  

Seit mehr als zwei Jahren bin ich in Deutschland. 

Im ersten Jahr habe ich nur Deutsch gelernt. Das 

brauche ich, um Übersetzerin und Dolmetscherin zu 

werden. Ich wusste aber nicht, was es in Markt 

Schwaben alles gibt. Jeden Tag bin ich nach München 

zum Deutschkurs und in die Bibliothek gefahren. 

Wenn ich nach Hause kam, war es schon dunkel. 

Dann kam die Pandemie. Zuerst war ich unsicher: 

Funktioniert mein Plan, noch einmal zu studieren? 

Aber dann habe ich verstanden, dass ich die Situation 

akzeptieren muss. Ich lebe jetzt langsamer und genieße 

mehr. Lesen im Wald ist meine 

Lieblingsbeschäftigung. Bei schönem Wetter machen 

mein Mann und ich Fahrradtouren in der Umgebung. 

Eigentlich braucht man nicht viel, um glücklich zu 

sein.   

 

 

 

7 Welche Aussage ist dem Text zufolge richtig? 

A Die Natur in Deutschland hat Mai Nguyen sehr 

gefallen.  

B Mai Nguyen hat sich Deutschland genauso auch 

vorgestellt. 

C Wegen der Natur ist Mai Nguyen nach 

Deutschland umgezogen. 

D Mai Nguyen hat beschlossen, auch im Ausland als 

Juristin zu arbeiten. 

8 Was erzählt Mai Nguyen über ihre Heimatstadt? 

A Hanoi ist eine schöne Stadt mit vielen 

Grünanlagen. 

B In der Stadt gibt es viele Verkehrsmittel, aber auch 

Fußgängerzonen.  

C Hanoi ist stark besiedelt und hat Probleme mit der 

Luftverschmutzung. 

D In Hanoi kann man ruhig zu Fuß die Stadt und 

Natur entdecken. 

9 Was gefällt Mai Nguyen an ihrem neuen Wohnort? 

A der Wald in der Nähe von Markt Schwaben  

B die Möglichkeit,  Tiere im Wald zu füttern 

C Spaziergänge bei jedem Wetter  

D das Leben mitten in der Natur  

10 Womit beschäftigte sich Mai Nguyen nach ihrer 

Ankunft in Deutschland? 

A Sie hat einen Deutschkurs besucht, um später einen 

neuen Beruf zu lernen. 

B Sie hat sofort ihren neuen Wohnort näher kennen 

gelernt. 

C Sie musste täglich nach München zur Arbeit 

fahren. 

D Sie hat als Übersetzerin von Zuhause aus 

gearbeitet. 

11 Wie hat die Pandemie das Leben von Mai Nguyen 

beeinflusst? 

A Sie weiß jetzt nicht, was aus ihren Plänen fürs 

Studium wird.  

B Sie bemüht sich, trotz allem mehr zu lesen und zu 

arbeiten. 

C Sie sucht nach neuen Hobbys und Unterhaltung in 

ihrem Wohnort. 

D Sie macht viel Sport draußen und hat noch andere 

Aktivitäten vor.  



 

 

 

 

 

 

Aufgabe 3 

 

Lesen Sie die Lückentexte und ergänzen Sie sie mit den Wörtern aus den vorgegebenen Listen. 

Sie können jedes der Wörter nur einmal verwenden. Nicht alle dieser Wörter passen in die 

Texte. Für die Aufgaben (12-21) wählen Sie die Antwort (A-H) aus, markieren Sie sie  

und bestätigen Sie Ihre Auswahl. 

 

 

 

Warum warten Fußgänger konsequent an roten Ampeln?  

Anders als in vielen anderen (12) __________ 

riskieren Fußgänger in Deutschland eine Strafe, 

wenn sie bei Rot (13) __________ die Straße 

gehen: fünf Euro, wenn sie ein Polizist dabei 

sieht. Es ist aber auch typisch deutsch, 

(14) __________ zu befolgen – vor allem, wenn 

man dabei gesehen werden könnte. Also warten 

die (15) __________ Menschen brav. Auch wenn 

es (16) __________ um vier ist und in der ganzen 

Umgebung kein Auto zu sehen ist.   

A um 

B morgens 

C Ländern 

D meisten 

E Regeln 

F täglich 

G über 

H viele 

 

 A  B  C  D  E  F  G  H 

12 

13 

14 

15 

16 

 

 

 

 

 

  

Jodeln studieren   

Es ist typisch für schweizerische Musik: das 

Jodeln. Dieses Singen ohne Text ist auf der 

ganzen Welt bekannt. Anders als klassischen 

Gesang oder Popgesang konnte man es aber nicht 

(17) ________. Das ändert sich jetzt: 

(18) ________ September kann man an der 

Universität Luzern einen Master im Jodeln 

(19) ________. Die populäre Jodlerin Nadja Räss 

unterrichtet die Studenten. Schon seit 2012 hat die 

Universität Volksmusik im (20) ________. 

Volksmusik-Studenten lernen klassische 

schweizerische (21) ________. Mehr als 20 haben 

den Bachelor schon gemacht. 

A Lieder 

B ab 

C Unterricht 

D Angebot 

E studieren  

F Instrumente 

G in 

H machen 

 

 A  B  C  D  E  F  G  H 

17 

18 

19 

20 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Aufgabe 4 

 

Lesen Sie den Lückentext und ergänzen Sie ihn. Wählen Sie das Wort (A, B, C oder D), das in 

die Lücke passt. Es gibt nur eine richtige Lösung. Für die Aufgaben (22-30) wählen Sie  

die Antwort (A-D) aus, markieren Sie sie und bestätigen Sie Ihre Auswahl. 

 

 

 

Wo in den USA Deutsch gesprochen wird 

 

In Pennsylvania haben 30 Prozent (22) __________ Einwohner (23) __________ Vorväter. Diese 

(24) __________ im 18. Jahrhundert (25)__________ der Pfalz in die USA. Ihre Traditionen und 

ihre Sprache haben sie (26) __________. Dass ihre Kultur noch immer lebendig ist, (27) __________ 

man auch am Dialekt “Pennsilfaanisch Deitsch”, Pennsylvania-Deutsch. Patrick Donmoyer von der 

University of Pennsylvania sorgt (28) __________, dass der Dialekt auch für zukünftige 

Generationen erhalten bleibt. Pennsilfaanisch Deitsch unterrichtet er in der Stadt Kutztown. Er sagt, 

dass der Dialekt (29) __________ in den letzten 300 Jahren zu (30)  __________ eigenen Sprache 

entwickelt hat. Insgesamt sprechen 40.000 Menschen in Pennsylvania den Dialekt, 400.000 in ganz 

Amerika.  

 

 

22 A die 

B der 

C den 

D dem 

23 A deutsch 

B deutscher 

C deutsche 

D deutschen 

24 A kamen 

B kam 

C gekommen 

D kammt 

      

25 A auf 

B aus 

C an 

D neben 

26 A mitnahmen 

B nahmen mit 

C mitgenommen 

D mitnehmen 

27 A siehst 

B seht 

C sehen 

D sieht 

      

28 A damit 

B dafür 

C dazu 

D davon 

29 A uns 

B mich 

C sich 

D euch 

30 A einen 

B einem 

C eines 

D einer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 E 

2 A 

3 B 

4 C 

5 D 

6 G 

7 A 

8 C 

9 D 

10 A 

11 A 

12 C 

13 G 

14 E 

15 D 

16 B 

17 E 

18 B 

19 H 

20 D 

21 F 

22 B 

23 C 

24 A 

25 B 

26 C 

27 D 

28 B 

29 C 

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 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


