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TAREA 1 

 

Lea la entrevista a Jorge Volpi. Empareje las preguntas de la entrevista (1–6), que encontrará a 

continuación, con las respuestas (A–H). Tenga en cuenta que hay dos respuestas que no 

corresponden a ninguna pregunta. Marque la opción elegida y confirme su elección. 

 

 

 

El escritor Jorge Volpi (México, 1968) fue galardonado con el Premio Alfaguara por “Una novela 

criminal”. La historia está construida sobre los hechos reales del caso que inculpaba a la francesa 

Florence Cassez y al mexicano Israel Vallarta como miembros de una organización dedicada al 

secuestro. 

 

1 Entrevistador: “Una novela criminal” es el primer libro en el que usted elige el periodismo 

narrativo como herramienta para contar una historia. ¿Cómo fue el proceso de escritura de esta 

novela? 

Jorge Volpi: _____.  

 

2 Entrevistador: ¿Por qué decidió escribir sobre este caso en particular? ¿Qué le llamó la atención? 

Jorge Volpi: _____.  

 

3 Entrevistador: ¿Por qué su novela ganó el Premio Alfaguara en 2018? ¿Qué piensa usted? 

Jorge Volpi: _____.  

 

4 Entrevistador: Después de haber escrito “Una novela criminal”, ¿cuál cree que es el peor problema 

de la Justicia mexicana? 

Jorge Volpi: _____.  

 

5 Entrevistador: ¿Cómo recibieron los lectores toda la información que logró recopilar en esta novela? 

Jorge Volpi: _____.  

 

6 Entrevistador: ¿Cree que este escrito podría llegar a la pantalla grande? 

Jorge Volpi: _____.  

 

 

 

 A  B  C  D  E  F  G  H 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

  

 

https://www.megustaleer.com/libro/una-novela-criminal-premio-alfaguara-de-novela-2018/ES0156972/fragmento/
https://www.megustaleer.com/libro/una-novela-criminal-premio-alfaguara-de-novela-2018/ES0156972/fragmento/


 

 

 

 

RESPUESTAS: 

A  

Es un sistema mal diseñado. La corrupción 

está en todos los niveles, desde el primer 

policía y los jueces hasta llegar muchas veces 

a la corrupción política en la parte más alta. 

La corrupción en mi país es una práctica 

habitual. Se necesita una reforma absoluta. 

B 

 

 

Francia ya ha adquirido los derechos para 

realizar una serie basada en “Una novela 

criminal” y me siento muy emocionado con 

la idea de que este libro pase al mundo 

audiovisual de la mano de un director tan 

talentoso como Gerardo Naranjo. 

 

 

C 

 
 

Sí, pero muy limitado. Lo que un libro aspira 

es a cambiar la mentalidad, las ideas y 

percepciones de un lector y a lo mejor ese 

lector puede compartirlo con otros y así 

provocar una especie de cambio. Un libro no 

cambia las cosas, pero ayuda a que se cambie 

poco a poco la percepción de un tema. 

 

D  

En general, ha sido una buena recepción. En 

México ha sido muy buena, que es donde más 

se conoce el caso; pero he podido visitar otros 

países comparando este asunto con otros 

similares lo cual demuestra que esta historia, 

aunque es muy mexicana, también tiene un 

componente universal. 

 

E 

 

 

Me pareció que tenía una gran historia: una 

historia de amor, una historia policiaca, 

política, una conspiración… Y luego me 

permití, a la luz de este caso, hacer un retrato 

de México, específicamente del sistema de 

seguridad mexicano. 

F  

Fue un desafío porque nunca había 

incursionado en este género peculiar de la 

novela sin ficción, donde hay una mezcla entre 

literatura y periodismo. Cuando pensé en 

escribir sobre este caso, primero estuve 

leyendo muchísimo. Entre esas lecturas estuvo 

“Asesinato”, de Vicente Leñero, un periodista 

mexicano que fue pionero en este género.  

 

 

 

G 

 

 

El videoclip fue grabado en México bajo la 

producción de Diego Tucci y la dirección de 

Jaime Rodríguez. Cuenta con la participación 

actoral de su novia Eva Montaner. Asimismo, 

fue lanzado el 28 de marzo de 2019 por el 

canal de Camilo en YouTube. 

H  

Eso habría que preguntárselo al jurado [risas]. 

Creo que la idea de premiar una novela sin 

ficción, que por cierto es la primera vez que 

ocurre en el Premio Alfaguara, es por ser un 

género distinto que muestra otras posibilidades 

de contar una historia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TAREA 2 

 
Después de leer el siguiente texto, elija para cada pregunta (7–11) la respuesta correcta entre las cuatro 

(A–D) que se le ofrecen. Marque la opción elegida y confirme su elección. 

 

 

El nuevo proyecto de un músico conocido 

El año pasado, el famoso guitarrista José 

Cervera de la banda Tus Amigos Nuevos decidió formar 

un nuevo grupo musical llamado Los Bravos. Desde 

sus comienzos en la música en los años 90 hemos 

seguido muy de cerca la carrera de José. Es evidente 

que ahora a José le cuesta trabajo armonizar su 

participación en estos grupos, ya que los dos son muy 

exitosos y tocan en todas partes. En nuestra última 

conversación, José nos contó que él estaba feliz 

tocando con Tus Amigos Nuevos y que no sentía la 

necesidad de crear su propia banda o hacer otro tipo de 

música, pero que sus fans insistían en que se hiciera 

independiente y que probara como cantante y líder de 

su propio grupo. Al final, José les hizo caso y decidió 

probar. Y aunque Los Bravos hacen una música 

diferente, los dos grupos tienen en común las buenas 

críticas y la facilidad con la que han conseguido el 

éxito.  

En relación con el nombre del grupo José dice: 

“Fui yo quien propuso este nombre tan corto. Al 

principio todo el grupo estaba en contra, pero ya se han 

acostumbrado. Yo quería algo que se pudiera recordar 

sin problemas y este fue el primer nombre que se me 

ocurrió. Algunos críticos nos reprocharon poca 

originalidad y mucho cálculo en cuanto a nuestro 

nombre, pero eso es una tontería. Estoy convencido de 

que no es el nombre lo que explica nuestro éxito, lo que 

cuenta al final es la calidad de la música.”  

Los Bravos empezaron como un típico grupo 

roquero, igual que Tus Amigos Nuevos, pero tras 

algunos éxitos de ritmo ska*, los críticos musicales 

empezaron a clasificarlos como un grupo ska. Sin 

embargo, en Los Bravos José combina el pop con el 

rock y el ska de modo que no se puede decir que en su 

música destaque un género específico. Y también esta 

vez lo ha hecho con una increíble facilidad.  

 

7  

7 ¿Por qué decidió José formar el grupo 

musical Los Bravos?  

A Porque quería hacer otro tipo de 

música.  

B Para realizar los deseos de sus 

admiradores.  

C Para cumplir su sueño de formar 

su propio grupo.  

D Porque el grupo en el que tocaba 

antes dejó de existir.  

 

 

  

8 ¿Qué dice José sobre la elección del 

nombre para el grupo Los Bravos?  

A Afirma que quería elegir un 

nombre fácil de recordar.  

B La elección del nombre para el 

grupo estuvo muy calculada.  

C El nombre elegido ha causado el 

éxito de Los Bravos. 

D Todos los músicos querían que su 

grupo tuviera un nombre corto.  

 

 

 

9 ¿Qué caracteriza al grupo Los Bravos 

actualmente?  

A Este grupo evita el género ska.  

B Es un grupo de rock alternativo. 

C El grupo toca exclusivamente pop. 

D El grupo mezcla varios estilos 

musicales.  

 



 

 

 

 

Los Bravos comenzaron a tocar en clubs donde se 

ganaron al público enseguida. Su éxito fue rápido y 

ellos mismos confiesan que lo han tenido más fácil que 

otros grupos. Durante esta temporada sus conciertos 

han sido los más presenciados en todos los importantes 

festivales al aire libre. Al mismo tiempo, siguen 

poniendo sus vídeos en las redes sociales, porque saben 

que la clave está en dejarse ver en Internet; no obstante, 

la televisión también tiene su importancia y a Los 

Bravos les gustaría presentar su nuevo videoclip 

también allí. Por desgracia, aún no han tenido esta 

oportunidad.  

¿Y sobre sus planes para el futuro? Dicen que 

sobre todo quieren satisfacer a sus admiradores y 

también conquistar un público nuevo. Su plan es 

simple: seguir haciendo buena música. 

 
______________ 

* Ska – estilo musical originario de Jamaica 

  

10 ¿Dónde no se ha podido ver a Los 

Bravos hasta ahora?  

A En clubs.  

B En Internet.  

C En televisión.  

D En festivales.  

 

 

11 ¿A qué tipo de texto corresponde la 

lectura? 

A Es un artículo periodístico. 

B Es un fragmento de una novela. 

C Es una corta autobiografía. 

D Es una reseña crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TAREA 3 

 

Complete los siguientes textos eligiendo para cada uno de los huecos (12–21) una de las cuatro 

opciones (A–D) que se le ofrecen.  Marque la opción elegida y confirme su elección. 

 

 

 

La Noche de los Museos es un acontecimiento organizado por varios 

museos e instituciones culturales. Con esta (12)_____ galerías, museos y 

bibliotecas preparan exposiciones temáticas, diferentes talleres, conciertos o 

conferencias. Durante el evento, los establecimientos se (13)_____ abiertos 

durante la tarde y parte de la noche. Habitualmente, una entrada común permite a 

los visitantes (14)_____ a todas las exhibiciones. En muchos (15)_____, esta 

entrada es gratuita. La primera Noche de los Museos tuvo lugar en Berlín en 

1997. El concepto fue muy bien (16)_____ y desde entonces el número de 

instituciones participantes ha crecido considerablemente. 

 

12 

 

A afición 

B colocación 

C resignación 

D ocasión 

 

 

13 

 

A encuentran 

B alojan 

C denominan 

D legan 

 

 

14 A contar 

B elaborar 

C acceder 

D compartir 

15 A veces 

B casos 

C utensilios 

D efectos  

16 A esperado 

B recibido 

C eliminado 

D intervenido 

 

 

* * * 

 

 

Organizar unas vacaciones, teniendo en (17)_____ el impacto ecológico 

que estas puedan llegar a tener, se ha convertido en una práctica cada vez más 

generalizada, aunque los (18)_____ de los hoteles ecológicos y las casas rurales 

pueden ser más altos. Sin embargo, (19)_____ la pena pagar un poco más y saber 

que estamos haciendo las cosas bien. En la página web www.ecoturismo.com 

podemos encontrar un (20)_____ abanico de posibilidades en toda España. Un 

ejemplo es la Casa Rural El Sol, un edificio que ha sido construido en su 

(21)_____ bajo criterios de bioconstrucción y diseño bioclimático.  

 

 

17 

 

A consulta 

B cambio 

C confianza 

D cuenta  

 

18 

 

A principios 

B edificios 

C precios 

D tratamientos  

 

 

19 A tiene 

B debe 

C vale 

D ejerce 

20 A artesanal  

B amplio 

C espacioso 

D prolongado 

21 A totalidad 

B capacidad 

C claridad 

D habilidad 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn


 

 

 

 

 

TAREA 4 

 

Complete las oraciones eligiendo para cada uno de los huecos (22–30) una de las cuatro opciones 

(A–D) que se le ofrecen. Marque la opción elegida y confirme su elección. 

 

 

22 No podré hacer el informe hasta que _____ 

todos los datos. 

A tendría 

B tengo 

C tendré  

D tenga 

 

23 

 

_____ rápido a casa porque todos te 

están esperando. 

A Vaya 

B Ve  

C Vayas 

D Va 

 

    

24 –¿Dónde están las cartas del banco?  

–_____ he dejado en su escritorio, señor Pérez. 

A Se las 

B Se le 

C Se les 

D Se los 

25 Papá, acuérdate _____ dejarme las llaves 

sobre la mesa. 

A en 

B a 

C de  

D con 

    

26 María, _____ hermano vive en Salamanca, se 

va a mudar allí pronto. 

A quien 

B quién 

C qué  

D cuyo 

27 El consejero de administración votó 

_____ un aumento de sueldo. 

A en  

B de 

C por 

D con 

 

    

28 Si _____ esta paella valenciana, te gustaría 

mucho. 

A comerás 

B comieras  

C comerías 

D comas 

 

29 _____ la situación económica es muy 

mala, la gente debe reducir sus gastos.  

A Como 

B Por qué 

C Como si 

D A que 

 

    

30 No pudimos hablar con el profesor porque _____ quince minutos antes. 

A se ha ido  

B se iba 

C se fuera 

D se había ido 

 

 

 

 

 



 

 

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 F 

2 E 

3 H 

4 A 

5 D 

6 B 

7 B 

8 A 

9 D 

10 C 

11 A 

12 D 

13 A 

14 C 

15 B 

16 B 

17 D 

18 C 

19 C 

20 B 

21 A 

22 D 

23 B 

24 A 

25 C 

26 D 

27 C 

28 B 

29 A 

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 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


