
Варіант №1 
 
І рівень 
1. Виникнення держави через особливі властивості психіки людей пояснює: 
а) договірна теорія; 
б) теорія насильства; 
в) психологічна теорія. 
 
2. До періоду Київської Русі належить пам’ятка правової культури: 
а) «Березневі статті»; 
б) «Руська правда»; 
в) Конституція Пилипа Орлика. 
 
3. Максимальна тижнева тривалість робочого часу відповідно до 

законодавства України становить: 
а) 24 години; 
б) 36 годин; 
в) 40 годин; 
г) 48 годин. 
 
ІІ рівень 
4. Виберіть з наведеного переліку заходи примусу, що належать до 

адміністративних стягнень: 
а) попередження; 
б) штраф; 
в) оплатне вилучення предмета; 
г) довічне позбавлення волі; 
д) громадські роботи. 
 
5. Доповніть схему 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Розподілити на дві частини права громадян, наведені нижче: на особисті 

немайнові права громадян і майнові права. 
Право на охорону здоров’я, право власності, право на свободу і особисту 

недоторканість, право на сім’ю, право володіння, зобов’язальне право, право на 
повагу гідності і честі, право на інформацію. 

 
ІІІ рівень 
7. Закінчіть або доповніть речення: 
а) Єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є …; 
б) Конституція визначає Україну, ст.2 ….. державою; 

Юридичні факти 

 

 Природне 
явище 

 

Дії 

  



в) Неповну цивільну дієздатність мають фізичні особи у віці від … до … 
років; 

г) Збірка основних засад, положень, зведення правил – це … . 
 
8.  Чи має право громадянин звернутися до суду зі скаргою щодо незаконно 

оголошеної догани? Відповідайте, спираючись на положення Конституції України. 
 
9. Знайдіть і виправте помилки у наведеному нижче тексті. 
   В Україні визнається і діє принцип верховенства Закону. Конституція 

України, закони та інші нормативно-правові акти мають вищу юридичну силу. 
Громадське життя в Україні базується на принципах політичної, економічної та 
ідеологічної єдності. 

 
IV рівень 
10. Дати обґрунтовану відповідь. 
Один з діячів української діаспори в Австралії, громадянин цієї країни Марко 

Шевченко має намір взяти участь у виборах до Верховної ради України. На вашу 
думку, чи може він стати депутатом? 

 
11. Проаналізуйте ситуацію з правової точки зору. 
Людмила М., громадянка Білорусії, подала клопотання при прийняття до 

громадянства України 29 вересня 2019 р. У травні 2017 р. вона одружилася з 
громадянином України і з того часу постійно проживає в його квартирі і у місті 
Куп’янську Харківської області. Людмила працює в лікарні, володіє державною 
мовою. 

 
12. Піклувальник продав квартиру, яка належала його сімнадцятирічному 

підопічному. Прокоментуйте цю ситуацію з правової точки зору. 


