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ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ

Task 1
Read the texts below. Match choices (A – H) to (1 – 6).
There are two choices you do not need to use. Confirm your choices.
Unusual Libraries
1

Biblioburro
2 Epos
It would be fun to check a mobile library in rural
In Norway, many small communities that live on
Colombia. Biblioburro is being operated by Luis
islands in the fjords are virtually isolated from
Soriano, a primary school teacher, during his
the world in winter. These communities are too
spare time. Witnessing kids, wearing a genuine
small to each have their own library, so, when
smile each time he visits their villages in rural
the inhabitants of the Hordaland County were
Colombia, would surely warm anybody’s heart.
offered a book boat in 1959, Epos was born.
Using two donkeys, Alfa and Beto, to carry loads
Nowadays, the boat travels to 250 small hamlets
of books, Soriano spends four hours on each trip
across Norway, bringing books, culture and
just to reach those remote places.
entertainment to the people.

3

Albena Beach Library
4 The Boston Athenaeum
Nothing says “summer vacation” like the sun,
Built in 1807, the Boston Athenaeum is among
sea, sand, and a good storybook, which is
the oldest and most distinguished independent
exactly why Herman Kompernas decided to
libraries and cultural institutions in the United
build a library right on the beach. The library is
States. It has one of the unique library names. It
quite extensive: it offers holiday goers who visit
added an art gallery in 1827, began running
the Bulgarian Black Sea resort of Albena over
yearly exhibitions of American and European
2,500 books in ten different languages. Guests
art, and by the mid-1800s found itself not only
can borrow the books at no cost, as long as they
at the centre of Boston’s culture scene but also
also leave their own (finished) holiday reads
one of the largest libraries in the US. It hosts
behind for others.
exhibition programmes and even concerts.

6 Sandro Penna Library
5 Reading Club 2000
Reading Club 2000 started when Hernando
That is not an alien ship you are staring at. It is
“Nanie” Guanlao thought of a way to honour and
not a pink bubble gum candy designed by hello
preserve the memory of his parents who
kitty, either! That is a house of books providing
inculcated in him the love for reading. He
library services for the people of Perugia, Italy.
gathered his old textbooks and set them outside
The public library is named after the poet Sandro
his Manila residence to test if the community
Penna. It features rose-coloured glass walls
would be interested to borrow and read them.
designed to let sunlight in during daytime, and at
They were. 12 years later Nanie’s library grew to
night, it creates a rare glow. The architect who
contain 2,500 books. As an additional service, he
designed it, Italo Rota, made the three-story disc
also runs a “book bike” service, where he
to exude an appearance of an alien flying saucer.
delivers books to poor areas in Manila.
Which library__________?
A contains the founder’s book collection
B is named after its designer
C bears some similarity to a UFO
D is transported by a vessel
E encourages sharing books
F is delivered by animals
G holds annual exhibitions in winter
H offers live performances

A B C D E F G H
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Task 2
Read the text below. For questions (7 – 11) choose the correct answer (A, B, C or D).
Confirm your choice.

A Brief History of Pearls
Many thousands of years ago, long before written
history, human beings probably discovered the first
pearl while searching the seashore for food.
Throughout history, the pearl, with its warm inner
glow and shimmering, has been one of the most
highly prized and desired gems. Countless
references to the pearl can be found in the religions
and mythology of cultures from the earliest times.
Legend has it that the ancient Egyptian Queen
Cleopatra dissolved a single pearl in a glass of wine
and drank it, simply to prove to Mark Antony, the
Roman General visiting her palace, that she could
swallow the wealth of an entire nation in just one
meal.
In ancient Rome, pearls were considered a symbol
of wealth and social standing. The Greeks valued
the pearl for both its extraordinary beauty and
association with love and marriage. During the
Dark Ages, while ladies from wealthy families
adored delicate pearl necklaces, gallant knights
often wore pearls into battle. They believed the
magic of these glossy gems would keep them
unharmed. The Renaissance saw the royal courts of
Europe full of pearls. Because pearls were so
highly regarded, a number of European countries
actually passed laws forbidding anyone but the
nobility to decorate themselves with pearls.
During the European expansion into the New
World, the discovery of pearls in Central American
waters added to the wealth of Europe.
Unfortunately, wish for the sea-grown gems
resulted in the reduction of virtually all the
American pearl oyster populations by the 17th
century. Until the early 1900s, natural pearls were
accessible only to the rich and famous. In 1916,
famed French jeweller Jacques Cartier bought his
landmark store on New York’s famous Fifth
Avenue by trading two pearl necklaces for the
valuable property. But today, with the development
of pearl cultivating industry, pearls are available
and affordable to all.

7 What is mentioned about pearls in
PARAGRAGH 1?
A Pearls were used as currency in the earliest
times.
B Seamen caught tons of shells to find prized
gems.
C The value of a pearl could equal a
country’s wealth.
D Pearls were used as ingredients in cooking
seafood.
8 Why did Cleopatra drink a glass of wine with
a pearl dissolved in it?
A to boost her immunity
B to preserve her beauty
C to become famous
D to impress her guest
9 Why did medieval warriors bring pearls to
battlefields?
A to prevent their defeat
B to raise their fighting spirit
C to show their military rank
D to protect themselves from wounds
10 How did Renaissance aristocrats ensure that
pearls could be worn only by them?
A They set legal limits on wearing pearls.
B They offered commoners man-made
pearls.
C They stopped selling family pearls.
D They charged very high prices for pearls.
11 Which statement is TRUE, according to
PARAGRAGH 3?
A Jacques Cartier became famous due to his
pearl necklaces.
B Pearls stopped being a status symbol in the
20th century.
C Pearl oyster hunting made American
population richer.
D Europeans introduced pearl fashion into
Central America.

Task 3
Read the text below. For questions (12 – 21) choose the correct answer (A, B, C or D).
Confirm your choice.

Lady Tarzan

12

A girl from India knows how to speak to elephants, a skill that
comes in (12) _______ more often than you would think. Here
is a language you never got the (13) _______ to learn in
school!

13

Several years ago, a herd of 11 elephants from nearby forests
entered a residential area in the city of Rourkela. Before the
wild animals could (14) _______ chaos on the town and its
residents, authorities got hold of teenage girl Nirmala Toppo,
because
(15) _______, she seems to have the (16) _______
to communicate with elephants.
Nirmala rushed from her village to a football field in the city
where the elephants were temporarily being held.
“First I pray and then talk to the herd,” the teen told the BBC.
“They understand what I say. I (17)_______ them this is not
your home. You should return where you belong.”
The elephants started walking with her. In fact, she walked
with them for miles, speaking to them the whole way as she
(18) _______ them back to the forest.
Elephants in the area’s nearby forests frequently invade
villages and towns, destroying homes and hurting people. The
more their
(19) _______ is encroached by humans for
activities like mining and cutting down trees, the more likely
they are to wander out of the forest.
Nirmala, who is (20) _______ as “Lady Tarzan”, speaks to the
animals in her local tribal dialect of Mundaari. She explains
that because tribal people and the elephants (among other wild
animals) have cohabited in the same area for ages, the
elephants understand their language.
Not only does this story show a brave young girl using her
skills to help both humans and animals, it (21) _______ that it
is possible for two very different species to share a bond and
communicate with each other.

14

15
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A
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C
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clean
easy
clever
handy
variation
option
selection
alteration
cause
do
result
lead
intentionally
deliberately
unbelievably
uncertainly
possibility
chance
ability
case
speak
tell
say
talk
guided
moved
fetched
drew
position
system
place
habitat
said
named
called
known
supports
proves
persuades
convinces

Task 4
Read the texts below. For questions (22 – 30) choose the correct answer (A, B, C or D).
Confirm your choice.

Brainy Octopuses
In (22) _______, the US Air Force sponsored scientists to study the way octopuses (23) _______ their
brains. Some octopuses in laboratories seem to play with objects as if they were toys – a sure sign of
intelligence. Others could pick up (24) _______ skills like opening jars.
Perhaps the most striking thing about octopuses (25) _______ their ability to change their colour and body
pattern. They do this to camouflage (26) _______ and also to communicate with others. They can
completely change their appearance in less than a second – a striped octopus can suddenly become spotted.

A
B
C
D

22

the 1950th
1950th
the 1950s
1950s

23

A
B
C
D

to use
24
use
using
have used

A
B
C
D

complicate
complication
complicating
complicated

25

A
B
C
D

is
are
were
has been

26

A
B
C
D

them
themselves
theirs
their

An Exciting Trip
Being from a small town, I had (27) _________ been exposed to a large city such as New York, so my trip
there was like (28) _________ an entirely new way of life. In the morning of the flight I felt excited as we
arrived at the airport and made our way to the gate. I watched through the window the airport with the
runway (29) __________ smaller as the plane gained altitude. I felt thrilled as I realised that I would soon
be in one of (30) ___________ cities of the United States.

27

A
B
C
D

ever
just
yet
never

28

A
B
C
D

to discover
discover
discovering
being discovered

29

A
B
C
D

become
to become
had become
were becoming

30

A
B
C
D

most amazing
the most amazing
more amazing
the more amazing

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
Б
В
Г

Коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.
Голови Верховної Ради України.
Погоджувальної ради депутатських фракцій.
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
Б
В
Г

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
Б
В
Г

9

Альтернативна (невійськова).
Військова.
Дипломатична.
В органах місцевого самоврядування.

Про залишення позовної заяви без руху.
По повернення позовної заяви.
Про закриття провадження у справі.
Про залишення позовної заяви без розгляду.

До яких посад належать посади членів Кабінету Міністрів України?
А
Б
В
Г

Політичних.
Патронатної служби.
Державної служби.
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
Б
В
Г

Виключна.
Предметна.
Інстанційна.
Загальна.

11 Яка із зазначених ознак характеризує такий інструмент публічного адміністрування, як
адміністративний акт?
А
Б
В
Г

Видається виключно в письмовій формі.
Поширює дію на невизначене коло осіб.
Є дзеркалом адміністративного права.
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
Б
В
Г

Громадські слухання.
Місцеві збори.
Міські засідання.
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
Б
В
Г

1 липня 2021 року.
1 червня 2021 року.
1 червня 2020 року.
1 липня 2020 року.

14 Який інститут (субінститут) права інтелектуальної власності регулює відносини щодо передач
(програм) організацій мовлення?
А
Б
В
Г

Суміжних прав.
Авторського права.
Патентного права.
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
Б
В
Г

Про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину.
Про відшкодування шкоди, що е наслідком внесених у заповіт змін.
Про витребування майна з чужого незаконного володіння.
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
Б
В
Г

Громадянин С.
Обидва на праві спільної часткової власності.
Громадянин Б.
Обидва на праві спільної сумісної власності.

17 Який вид не договірних зобов’язань припиняється закінченням строку для передання результату?
А
Б
В
Г

Учинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення.
Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу.
Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу.
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
Б
В
Г

Свободи підприємницької діяльності, яку не заборонено законом.
Добросовісності.
Розумності.
Вільного волевиявлення.

19 Які виключні підстави визначає Цивільний кодекс України для виникнення суперфіцію?
А
Б
В
Г

Договір, заповіт.
Договір, рішення суду.
Заповіт, рішення суду.
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
Б
В
Г

У десятиденний строк.
У триденний строк.
У семиденний строк.
У п’ятиденний строк.

21 Який суд розглядає клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення
іноземного суду?
А
Б
В
Г

За місцем проживання або місцезнаходженням боржника.
За місцем проживання або місцезнаходженням стягувана.
За місцезнаходженням нерухомого майна стягувана.
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
Б
В
Г

Про усиновлення.
Про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.
Про визнання фізичної особи недієздатною.
Про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку.

24 Які справи розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження?
А
Б
В
Г

Справи, що виникають з трудових відносин.
Справи щодо визнання необґрунтованими активів та стягнення їх у дохід держави.
Справи щодо приватизації державного житлового фонду.
Справи щодо спадкування.

25 На якій стадії цивільного судочинства суд може постановити ухвалу про повернення позовної
заяви?
А
Б
В
Г

Відкриття провадження в справі.
Підготовчого провадження.
Прийняття позовної заяви.
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
Б
В
Г

Короткочасний розлад здоров’я.
Нетривала психічна хвороба.
Незначна втрата працездатності.
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
Б
В
Г

Принцип часткового складання.
Принцип поглинення.
Принципи повного або часткового складання.
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
Б
В
Г

Визначений альтернативний умисел.
Визначений безальтернативний умисел.
Невизначений умисел.
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
Б
В
Г

Шахрайство (ст. 190 КК України).
Крадіжка (ст. 185 КК України).
Грабіж (ст. 186 КК України).
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
Б
В
Г

Конкуренція між загальними нормами.
Конкуренція частини й цілого.
Конкуренція загальної та спеціальної норми.
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
Б
В
Г

Один рік позбавлення волі.
Три роки позбавлення волі.
Чотири роки позбавлення волі.
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
Б
В
Г

Протягом 5 днів із моменту проголошення.
Протягом 7 днів із моменту проголошення.
Протягом 15 днів із моменту проголошення.
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
Б
В
Г

Скасувати вирок суду й закрити кримінальне провадження.
Скасувати вирок суду й призначити новий розгляд у суді першої чи апеляційної інстанції.
Змінити вирок суду.
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
Б
В
Г

Керівник установи зв’язку.
Прокурор.
Слідчий.
Слідчий суддя.

37 Обвинувачений подав апеляційну скаргу, а потім відмовився від неї. Іншими особами вирок
щодо обвинуваченого не оскаржувався. Яку ухвалу потрібно постановити?
А
Б
В
Г

Про відмову у відкритті апеляційного провадження.
Про повернення апеляційної скарги.
Про залишення скарги без руху.
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
Б
В
Г

Агреман.
Патент.
Екзекватура.
Індульгенція.

40 Яка ознака характерна лише для держав як суб’єктів міжнародного права?
А
Б
В
Г

Міжнародно-правова відповідальність.
Міжнародно-правова правоздатність.
Здатність заявляти міжнародно-правові претензії.
Здатність бути членом ООН.

41 Як називається передавання частини території під юрисдикцію певної держави на підставі
рішення Міжнародного Суду ООН?
А
Б
В
Г

Ад’юдикація.
Акреція.
Цесія.
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
Б
В
Г

Стан лиха, що виключає міжнародно-правову відповідальність.
Міжнародно-протиправне діяння, що передбачає відповідальність.
Самооборона, що виключає міжнародно-правову відповідальність.
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
Б
В
Г

До Генеральної Асамблеї ООН.
До Секретаріату ООН.
До Ради Безпеки ООН.
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
Б
В
Г

Невтручання у внутрішні справи.
Поваги прав людини і основних свобод.
Обов’язок держав співпрацювати одна з одною.
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
Б
В
Г

Визначено процесуальні обов’язки держав щодо розслідування вбивств.
Визнано можливість держав закріплювати право на життя з моменту зачаття.
Скасовано смертну кару без можливості будь-яких відступів.
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
Б
В
Г

Необхідності в демократичному суспільстві.
Принципу пропорційності.
Установленості законом.
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
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

F
D
E
H
A
C
C
D
D
A
B
D
B
A
C
C
B
A
D
D
B
C
B
D
A
B
D
C
A
B

№ ЗАВДАННЯ

ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

В
Г
В
В
В
А
Б
Г
А
А
Г
А
Г
А
А
Б
Б
Г
А
Б
А
А
Б
А
А
Г
Б
В
Б
Г
В
Б
А
Б
Г

№ ЗАВДАННЯ

ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

В
Г
Б
В
Г
А
А
В
Б
А
В
В
А
А
Г

