ЗАВДАННЯ
1. Який вид робіт виконується за договором будівельного підряду?
A. Реконструкція будівлі.
Б. Поточний ремонт будівлі.
B. Проектування об’єктів будівництва.
Г. Інженерні вишукування для будівництва.

2. Кому належить право продажу товару за договором зберігання, якщо річ пошкоджена або виникли
реальна загроза її пошкодження чи інші обставини, що не дають змоги забезпечити її схоронність?
A. Поклажодавцю, який передав річ на зберігання.
Б. Зберігачу, якщо поклажодавець не звертається з вимогою повернути річ.
B. Зберігачу, якщо річ пошкоджена і вжиття заходів з боку поклажодавця очікувати неможливо.
Г. Страховику, якщо страхувальником вчинений умисний злочин, що призвів до страхового випадку.
3. Які положення застосовуються до договору про надання особі банківського сейфа без
відповідальності банку за вміст сейфа?
A. Договору охорони.
Б. Договору зберігання цінностей в банку.
B. Договору зберігання.
Г. Договору майнового найму (оренди).
4. У якій формі укладається договір дарування майнового права та договір дарування з обов'язком
передати дарунок в майбутньому?
A. Усно.
Б. Письмово.
B. Письмово і підлягає нотаріальному посвідченню.
Г. Сторони на власний розсуд можуть визначати форму договору.
5. Як називається юридична особа, статутний капітал якої поділений між учасниками?
A. Господарське товариство.
Б. Підприємство.
B. Виробничий кооператив.
Г. Концерн.
6. За якої умови особа має право вчинити дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення?
A. Майновим інтересам іншої особи загрожує небезпека настання невигідних для неї майнових
наслідків.
Б. Наступного схвалення особи в інтересах якої бути вчинені дії.
B. Укладення договору доручення.
Г. Укладення договору управління майном.
7. Який спосіб захисту права власності є найбільш ефективним у випадку якщо власник побачив свою
загублену річ в іншої особи?
A. Негаторний позов.
Б. Позов про визнання права власності.
B. Віндикаційний позов.
Г. Позов про відшкодування шкоди.
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8. За яким договором учасники беруть зобов’язання об’єднати свої вклади та спільно діяти з метою
одержання прибутку або досягнення іншої мети?
A. За договором про інвестиційну діяльність.
Б. За договором простого товариства.
B. За засновницьким договором.
Г. За установчим договором.
9. Якою, відповідно до Цивільного кодексу України, має бути форма договору щодо розпорядження
майновими правами інтелектуальної власності?
A. Державна реєстрація речових прав на твір.
Б. Письмова форма.
B. Письмова форма з обов’язковим нотаріальним посвідченням.
Г. Обов’язкова державна реєстрація договору.
10. Після спливу якого строку особа, яка добросовісно заволоділа чужим нерухомим майном і
продовжує відкрито, безперервно володіти ним, набуває право власності на це майно (якщо інше не
встановлено ЦК України)?
A. Трьох років.
Б. П'яти років.
B. Семи років.
Г. Десяти років.
11. Що означає підпризначення спадкоємця?
A. Призначення заповідачем іншого спадкоємця на випадок, якщо спадкоємець, зазначений у
заповіті, помре до відкриття спадщини.
Б. Встановлення спадкодавцем у заповіті сервітут щодо земельної ділянки для задоволення потреб
інших осіб.
B. Обумовлення заповідачем виникнення права на спадкування у особи, яка призначена у запо віті,
наявністю певної умови.
Г. Складення подружжям спільного заповіту щодо майна, яке належить йому на праві спільної
сумісної власності.
12. Звернення стягнення на майно, передане в управління, за вимогою кредитора установника
управління допускається у разі визнання установника управління ким?
A. Банкрутом.
Б. Безвісно відсутнім.
B. Недієздатним.
Г. Обмежено дієздатним.
13. До кого переходить у власність спадщина, визнана судом від умерлого?
A. Підпризначених спадкоємців.
Б. Територіальної громади за місцем відкриття спадщини.
B. Держави.
Г. Українського народу.
14. Який вид забезпечення позову не допускається у відповідності до ЦПК України?
A. Накладення арешту на майно в позовах про стягнення аліментів.
Б. Накладення арешту на майно в позовах про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим
ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи.
B. Накладення арешту на майно в позовах про відшкодування збитків, завданих злочином.
Г. Накладення арешту на майно, на яке накладено арешт відповідно до Кримінального
процесуального кодексу України.
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15. Які процесуальні наслідки повторної неявки в судове засідання позивача, повідомленого
належним чином, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності?
A. Суд постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду.
Б. Суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів.
B. Суд може відкласти розгляд справи в межах строків, встановлених статтею 157 ЦПК України.
Г. Суд своєю ухвалою закриває провадження у справі.
16. Яка стадія цивільного процесу передбачена нормами Цивільного процесуального кодексу
України?
A. Провадження у справі до судового розгляду.
Б. Ухвалення рішення.
B. Забезпечення позову.
Г. Витребування доказів судом.
17. Які повноваження апеляційного суду за наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду
першої інстанції?
A. Скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог.
Б. Скасувати рішення та направити справу на новий розгляд.
B. Визнати рішення суду першої інстанції нечинним і закрити провадження у справі.
Г. Повністю відхилити рішення суду першої інстанції і направити справу на новий розгляд до суду
першої інстанції.
18. Що таке цивільна процесуальна дієздатність?
A. Здатність особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов'язки у суді.
Б. Здатність мати цивільні процесуальні права та обов'язки.
B. Здатність бути учасником цивільних процесуальних правовідносин.
Г. Міра можливої і належної поведінки особи як учасника цивільних процесуальних правовідносин.
19. В якому випадку апеляційний суд ухвалює рішення?
A. Скасування ухвали і ухвалення рішення.
Б. Скасування рішення суду із закриттям провадження у справі.
B. Скасування рішення суду із залишенням заяви без розгляду.
Г. Зміни рішення.
20. Впродовж якого строку прокурор вправі оскаржити рішення апеляційного суду в касаційному
порядку.
A. Одного місяця з дня проголошення рішення місцевого суду.
Б. Двадцяти днів з дня проголошення рішенням апеляційним судом.
B. Трьох місяців з дня виявлення порушень закону судом апеляційної інстанції.
Г. Шістнадцяти днів з дня проголошення рішення суду апеляційної інстанції.
21. Сутність якого принципу відображає положення ЦПК щодо розгляду цивільних справ судами в
межах заявлених сторонами вимог і на підставі поданих ними доказів?
A. Змагальності.
Б. Законності.
B. Рівності.
Г. Диспозитивності.

22. Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються дослідження доказів апеляційним судом є
правильними?
A. Апеляційний суд досліджує нові докази, які були досліджені судом І інстанції з порушенням
встановленого порядку.
Б. Апеляційним судом досліджуються тільки нові докази, неподання яких до суду І інстанції було
зумовлено поважними причинами.
B. Апеляційним судом досліджуються усі нові докази, не досліджені судом І інстанції.
Г. Апеляційним судом досліджуються нові докази незалежно від причини неподання їх до суду І
інстанції.
23. Що є передумовою виникнення цивільних процесуальних правовідносин?
A. Норма цивільного процесуального права.
Б. Наявність спору про право.
B. Законний інтерес, що потребує судового захисту.
Г. Дотримання правил цивільної юрисдикції.
24. Який захід кримінально-правового характеру, що застосовується до юридичних осіб, є
додатковим?
A. Конфіскація майна.
Б. Ліквідація.
B. Штраф.
Г. Спеціальна конфіскація.
25. Які дії НЕ охоплюються поняттям втручання в діяльність працівника правоохоронного органу з
метою добитися прийняття незаконного рішення (ст. 343 КК України)?
A. Погроза застосувати насильство до товариша правоохоронця.
Б. Погроза розказати дружині правоохоронця, що останній має сина поза шлюбом.
B. Умовляння правоохоронця родичами особою, яка підозрюється у вчиненні злочину.
Г. Захоплення правоохоронця як заручника.
26. Що є НЕ характерним для хуліганського мотиву (ст. 296 КК України "Хуліганство")?
A. Публічні заклики до захоплення будівель.
Б. Прагнення протиставити себе суспільству.
B. Виявлення п’яного зухвальства, бешкетництво.
Г. Бажання самоствердитися шляхом приниження інших осіб.
27. Яке із наведених тверджень описує ознаку додаткового покарання?
A. Суд у кожному випадку може сам вирішувати, чи призначати додаткове покарання, чи ні. Б.
Додаткове покарання призначається лише тоді, якщо воно передбачене у санкції статті
Особливої частини.
B. Суд може призначити особі декілька додаткових покарань.
Г. Суд сам визначає, чи призначати як основне, чи як додаткове, те покарання, що може
застосовуватися і як основне, і як додаткове.
28. Коли особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кі нця на стадії незакінченого
замаху, підлягає кримінальній відповідальності?
A. Якщо фактично вчинене особою діяння містить склад іншого злочину.
Б. Якщо потерпілий наполягає на притягненні винної особи до кримінальної відповідальності за
вчинений злочин.
B. Якщо особа не повідомила органи правосуддя про остаточне припинення готування до злочину
або замах на злочин.
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Г. Якщо особа не сприяла органам правосуддя у розкритті або у розслідуванні злочину.
29. На дискотеці А., перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, безпричинно чіплявся до громадян
та грубо штовхнув одну з дівчат. Її приятель Б. зробив зауваження А. та вимагав вибачитись за свій
вчинок. А. висловився нецензурною лайкою на адресу Б., розбив напівпорожню пляшку, що бул а у
нього в руці, й, тримаючи осколок, вдарив їм по руці Б., заподіявши йому легкі тілесні ушкодження.
Як слід кваліфікувати дії А.?
A. Хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення
тілесних ушкоджень (ч. З ст. 296 КК України).
Б. Хуліганство (ч. 1 ст. 296 КК України).
B. Хуліганство та умисне легке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 296; ч. 1 ст. 125 КК України).
Г. Хуліганство та незаконне поводження з холодною зброєю (ч. 1 ст. 296; ч. 2 ст. 263 КК
України).
30. А. підмовив Б. заволодіти майном свого сусіда, якому він повинен був передати частину боргу в
розмірі 10 000 грн. Під час передачі А. пакету з грошима сусіда Г., Б., який знаходився поруч, вихопив
пакет з рук Г. та втік. Після скоєного зловмисники сховали гроші на квартирі у Б., який заздалегідь
дав згоду на це. Як слід кваліфікувати дії А.?
A. Грабіж, вчинений за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 186 КК України).
Б. Організатор грабежу (ч. З ст. 27, ч. 1 ст. 186 КК України).
B. Грабіж, вчинений організованою групою (ч. 5 ст. 186 КК України).
Г. Грабіж (ч. 1 ст. 186 КК України).
31. Які способи із перелічених є обов'язковими для злочину, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини?
A. Підкуп, обман, або використання уразливого стану потерпілої особи.
Б. Способи, небезпечні для життя і здоров'я особи.
B. Підкуп або шантаж.
Г. Обман, шантаж або використання уразливого стану потерпілої особи.
32. До чиєї компетенції належить звільнення засудженого від призначеного покарання після
закінчення іспитового строку, якщо він виконав покладені на нього обов'язки та не вчинив нового
злочину?
A. Органів кримінально-виконавчої інспекції.
Б. Судових органів.
B. Органів пробації.
Г. Правоохоронних органів.
33. Що слід розуміти під примусовими заходами медичного характеру?
A. Надання амбулаторної психіатричної допомоги, поміщення особи, яка вчинила суспільно
небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною
Кримінального кодексу України, у спеціальний лікувальний заклад з метою її обов'язкового
лікування, а також запобігання вчиненню нею суспільно небезпечних діянь.
Б. Надання медичної допомоги, поміщення особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, що
підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною Кримінального кодексу України,
у спеціальний медичний заклад з метою протидії скоєння нею кримінального правопорушення.
B. Надання амбулаторної психіатричної допомоги, поміщення особи, яка вчинила суспільно
небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною
Кримінального кодексу України, в спеціальний лікувальний заклад з метою попередження
вчиненню нею таких злочинів.
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Г. Надання психіатричної допомоги, поміщення особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, що
підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною Кримінального кодексу України,
у спеціальний лікувальний заклад.
34. Йосип, який з народження страждав на імбецильність, вчинив крадіжку чужого майна. Суд визна в
його неосудним, оскільки в результаті проведення судово-медичної експертизи було встановлено, що
під час вчинення вказаного діяння він не усвідомлював свої дії. Чи правильним є рішення суду?
A. Так, оскільки наявні медичний та юридичний критерії неосудності.
Б. Так, оскільки Йосип страждав на хронічне психічне захворювання, чого цілком достатньо для
визнання його неосудним.
B. Ні, оскільки окрім усвідомлення своїх дій, Йосип повинен був мати змогу й керувати ними.
Г. Ні, оскільки неосудним Йосипа могла визнати лише комісія лікарів-психіатрів.
35. Петро вчинив умисне вбивство двох осіб з корисливих мотивів. З дня вчинення ним вказаного
злочину і до набрання вироком законної сили минуло 17 років. Суд не визнав за можливе застосувати
давність і призначив Петрові покарання у виді довічного позбавлення волі. Чи правильним є рішення
суду?
A. Так, оскільки Петро вчинив особливо тяжкий злочин, на який не поширюються строки давності.
Б. Так, оскільки ще не минули строки давності за цей злочин.
B. Ні, оскільки суд зобов’язаний був звільнити Петра від кримінальної відповідальності у зв’язку із
закінченням строків давності.
Г. Ні, оскільки суд не міг призначити Петрові довічне позбавлення волі.
36. А. на прохання своїх знайомих надав свій паспорт та згоду про реєстрацію на його ім’я суб’єкта
підприємницької діяльності (юридичної особи), усвідомлюючи, що ця юридична особа створюється
його знайомими з метою надання допомоги іншим особам в незаконній конвертації безготівкових
коштів у готівку. Жодних інших дій надалі А. НЕ здійснював, жодної вигоди від цього НЕ отримував.
А був затриманий одразу після державної реєстрації його знайомими юридичної особи. Надайте
кримінально-правову оцінку дій А.?
A. Фіктивне підприємництво (ст. 205 КК).
Б. Пособництво фіктивному підприємництву (ч. 5 ст. 27, ст. 205 КК).
B. Закінчений замах на фіктивне підприємництво (ч. 2 ст. 15, ст. 205 КК).
Г. Готування до фіктивного підприємництва (ч. 1 ст. 14, ст. 205 КК).
37. Чи підлягають перегляду рішення Верховної Ради про надання згоди на притягнення до
кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України?
A. Не переглядаються, крім випадку виявлення обставин, що не були відомі Верховній Раді під час
розгляду відповідного подання.
Б. Є остаточними, перегляду не підлягають за будь-яких обставин.
B. Переглядаються, якщо на пленарному засіданні Верховної Ради буде встановлено, що особа,
стосовно якої внесено подання, відмовилася від дачі пояснень.
Г. Підлягають перегляду в судовому порядку.
38. Правовий зміст якої засади визначає правове положення, згідно з яким ніхто не може бути
протиправно позбавлений права володіння, користування і розпорядження речами?
A. Недоторканість права власності.
Б. Недоторканість житла чи іншого володіння.
B. Невтручання у приватне життя.
Г. Публічність.
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39. Особу було затримано. Слідчим за погодженням з прокурором складено та вручено їй
повідомлення про підозру через 24 години з моменту затримання. Оцініть дії слідчого та
прокурора.
A. Дії є законними у будь-якому випадку.
Б. Дії є незаконними у будь-якому випадку.
B. Дії є законними лише у випадку, якщо особу затримали на підставі ухвали слідчого судді. Г. Дії є
незаконними, крім випадку, якщо неможливо було скласти та вручити повідомлення
про підозру негайно після затримання.
40. Що є кримінальною процесуальною функцією?
A. Основні напрями кримінальної процесуальної діяльності.
Б. Сукупність поглядів для ідей, які формують уявлення про кримінальний процес як галузь права.
B. Правова норма, яка гарантує реалізацію прав та законних інтересів учасників кримінального
процесу.
Г. Принципом кримінального провадження.
41. Під час досудового розслідування слідчим було прийнято рішення про заміну законного
представника неповнолітнього підозрюваного (його батька), адже інтереси законно го представника,
на думку слідчого, суперечать інтересам підозрюваного. Проте у підозрюваного більше немає
родичів, які б могли бути його законними представниками у кримінальному провадженні. Чи може
слідчий прийняти рішення про заміну законного представника?
A. Так, законним представником буде призначено представника органу опіки та піклування. Б. Ні,
слідчий може замінити лише законного представника потерпілого.
B. Ні, рішення про заміну законного представника може бути прийнята лише слідчим суддею або
судом.
Г. Так, проте лише у випадку згоди підозрюваного на заміну законного представника.
42. Яка із слідчих (розшукових) дій проводиться без участі понятих з використанням
безперервної відео зйомки?
A. Імітація злочину.
Б. Ексгумація.
B. Пред'явлення трупа для впізнання.
Г. Проникнення до житла особи.
43. Що НЕ відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження?
A. Арешт майна.
Б. Відсторонення від посади.
B. Накладення грошового стягнення.
Г. Відвід судді.
44. Свідок подав клопотання до слідчого про ознайомлення з матеріалами досудового
розслідування. Якими повинні бути дії слідчого?
A. Слідчий повинен задовольнити таке клопотання.
Б. Слідчий повинен відмовити у задоволенні такого клопотання.
B. Слідчий повинен задовольнити таке клопотання лише з дозволу прокурора.
Г. Слідчий повинен відмовити у задоволенні такого клопотання крім випадку, якщо свідок не зможе
бути присутнім під час судового розгляду.
45. Як називається судове рішення, у якому суд вирішує обвинувачення по суті?

A. Виправдувальний вирок.
Б. Ухвала про зупинення провадження.
B. Постанова про закриття провадження.
Г. Обвинувальний висновок.
46. Під час судового розгляду кримінального провадження щодо чоловіка за вчинення тяжкого
злочину, в його садибі, де мешкала сім’я, трапилася пожежа. На який строк можна відстрочити
виконання вироку?
A. На строк не більше одного року з дня набрання вироком законної сили.
Б. На строк не більше трьох років.
B. На строк, достатній для ліквідації наслідків.
Г. На строк, визначений судом.
47. Яка з галузей права НЕ належить до публічного права?
A. Конституційне право.
Б. Господарське право.
B. Адміністративне право.
Г. Кримінальне право.
48. Яка із зазначених осіб НЕ є публічним службовцем?
A. Працівник Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Б. Керівник департаменту місцевої державної адміністрації.
B. Ректор університету.
Г. Працівник апарату Верховної Ради України.
49. Яка обставина обтяжує дисциплінарну відповідальність державного службовця?
A. Вчинення проступку внаслідок неправомірних дій керівника.
Б. Вчинення проступку на ґрунті особистої неприязні до іншого державного службовця.
B. Вчинення проступку через службову чи іншу залежність.
Г. Вчинення проступку службовцем, що перебуває на особливо відповідальній посаді.
50. Який суб’єкт уповноважений на скасування рішення про державну реєстрацію нормативного акта
публічної адміністрації?
A. Місцевий загальний суд.
Б. Вищий орган щодо органу, який видав акт.
B. Орган, який здійснив державну реєстрацію акта.
Г. Орган, якого уповноважено на здійснення антикорупційної експертизи акта.
51. Який наслідок може мати укладення адміністративного договору без проведення аукціону, якщо
така процедура передбачена законом?
A. Такий договір може бути визнаний недійсним.
Б. Жодних негативних наслідків, якщо було досягнуто основної мети - задоволення публічних
інтересів.
B. Законодавством це питання не врегульовано.
Г. Такий договір припиняє дію до отримання результатів аукціону.
52. Що необхідно розуміти під адміністративним розсудом диспозитивного виду?
A. Можливість обрати один із декількох варіантів обов'язкових дій.
Б. Можливість обрати поведінку під час надання адміністративних послуг.
B. Можливість діяти в умовах настання «необхідності».
Г. Можливість діяти у формі організаційних заходів.
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53. Що можна вважати головною складовою електронного урядування?
A. Електронну демократію.
Б. Електронний уряд.
B. Електронний контроль.
Г. Електронну безпеку.
54. В який спосіб забезпечено право суб’єктів звернення на інформацію про всі адміністративні
послуги, всіх суб’єктів їх надання та всі центри надання таких послуг?
A. Зазначена інформація розміщується на сайті Кабінету Міністрів України.
Б. Зазначена інформація міститься в Законі України «Про адміністративні послуги».
B. Зазначена інформація розміщується на сайті Міністерства юстиції України.
Г. Зазначена інформація отримується шляхом доступу до Єдиного державного порталу
адміністративних послуг.
55. Яка картка затверджується суб'єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну
послугу, яку він надає відповідно до закону?
A. Інформаційна.
Б. Процедурна.
B. Нормативна.
Г. Роз'яснювальна.
56. Яких повноважень НЕ мають Представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини?
A. Відвідувати колегіальні засідання органів прокуратури.
Б. Відвідувати в нічний час місця несвободи, опитувати осіб, які там знаходяться.
B. Складати протоколи про адміністративні правопорушення.
Г. Вимагати від особи посадових органів державної влади сприяння проведенню перевірок діяльності
підпорядкованих їм підприємств.
57. Місцевий адміністративний суд розглянув справу про вчинення О. правопорушення,
відповідальність за яке передбачено частиною 1 статті 185-3 Кодексу України про адміністративні
правопорушення - прояв неповаги до суду. О. був визнаний винним у вчиненні протиправного діяння
й на нього було накладено стягнення у вигляді штрафу. У резолютивній частини постанови суд не
відзначив порядок її оскарження. О. вважав, що постанова, ухвалена відносно нього , є протиправною і
вирішив оскаржити її. Він подав скаргу до місцевого суду, який виніс постанову. Як має вчинити
місцевий суд?
A. Надіслати скаргу разом із справою у відповідний апеляційний суд.
Б. Повернути скаргу скаржникові, вказавши, що постанова про притягнення до відповідальності за
статтею 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення оскарженню не підлягає.
B. Розглянути скаргу та ухвалити внаслідок такого розгляду нове рішення у справі.
Г. Розглянути скаргу та ухвалити внаслідок такого розгляду постанову, в якій відзначити порядок її
оскарження.
58. Яка ознака є характерною для принципів адміністративного права?
A. Є основою для формування і застосування норм адміністративного права.
Б. Є тотожними принципам державного управління.
B. Займають другорядне положення відносно норм адміністративного права.
Г. Мають бути обов'язково закріпленими в Конституції України.
59. Як вирішуються питання про зміну території України?
А. Конституцією і законами України.
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Б. Виключно законами України.
В. Виключно всеукраїнським референдумом.
Г. Підзаконними нормативними актами України.
60. Який принцип належить до загальних принципів конституційного права України?
A. Демократизму.
Б. Громадянства.
B. Конституційної юстиції.
Г. Єдиновладдя народу.
61. Яку мінімальну кількість відсотків голосів виборців має набрати партія, щоб брати участь у
розподілі депутатських мандатів (на виборах народних депутатів України)?
A. Один і більше відсотків голосів виборців.
Б. Два і більше відсотків голосів виборців.
B. Чотири і більше відсотків голосів виборців.
Г. П’ять і більше відсотків голосів виборців.
62. Скільки народних депутатів входять до складу Тимчасової президії першої сесії Верховної Ради
України?
A. 3.
Б. 6.
B. 9.
Г. 12.
63. Які особливості обчислення конституційного строку повноважень Президента України в
залежності від виду виборів Президента України за часом проведення?
A. Строк поширюється тільки на Президента України, обраного на чергових виборах.
Б. Строк однаковою мірою поширюється як на Президента України, обраного на чергових виборах,
так і на Президента України, обраного на позачергових виборах.
B. Строк поширюється тільки на Президента України, обраного на позачергових виборах.
Г. Строк поширюється тільки на Президента України, обраного шляхом повторного голосування.
64. Який документ підтверджує громадянство України згідно Закону України «Про громадянство
України»?
A. Свідоцтво про одруження.
Б. Посвідчення особи на повернення в Україну.
B. Військовий квиток.
Г. Посвідчення народного депутата України.
65. Як називається об’єднання депутатів місцевої ради сформоване на партійній основі?
A. Депутатська група.
Б. Депутатська фракція.
B. Депутатська комісія.
Г. Депутатський комітет.
66. Яке із закріплених в Конституції України прав людини НЕ належить до переліку прав та свобод,
що захищаються Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року?
A. Право на вільні вибори.
Б. Право на працю.
B. Право на справедливий суд.
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Г. Право на шлюб.
67. Як називається викладена в письмовій формі вимога депутата місцевої ради з питань, пов’язаних
з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування та їх посадових осіб?
A. Клопотання.
Б. Депутатське звернення.
B. Заява.
Г. Скарга.
68. Який порядок внесення змін до Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного
стану?
A. Зміни вносяться Верховною Радою України за згодою з Президентом України.
Б. Конституція України може бути змінена тільки в умовах надзвичайного стану.
B. Зміни вносяться лише за рішенням Конституційного Суду України за поданням Президента
України.
Г. Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
69. Хто є суб’єктом звернення до Конституційного Суду України з метою отримання висновку щодо
додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента
України з поста в порядку імпічменту?
A. Верховна Рада України.
Б. Кабінет Міністрів України.
B. Верховний Суд.
Г. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
70. Хто має право бути присутнім на пленарному засіданні Верховної Ради України без
запрошення?
A. Голова Національного Банку України.
Б. Генеральний прокурор.
B. Прем’єр-міністр України.
Г. Голова Конституційного Суду України.
КІНЕЦЬ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ
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