
Варіант №10 
 
І рівень 
1. Можливість та здатність людини чи групи людей здійснювати свою 
волю, нав’язуючи її, у разі потреби, суспільству чи окремим людям, називається: 
а) держава; 
б) право; 
в) влада. 
 
2. Президент має чисто представницькі функції у: 
а) Парламентській республіці; 
б) Президентській республіці; 
в) Парламентсько-президентській республіці. 
 
3. Чи обов’язкове надання особам, що працюють на роботах, пов’язаних із 
шкідливими умовами праці скорочення робочого часу: 
а) надається залежно від бажання адміністрації; 
б) надається залежно від бажання працівника; 
в) обов’язково надається незалежно від будь-яких умов. 
 
ІІ рівень 
4. Виберіть з наведеного переліку заходи примусу, що належать до 
кримінальних покарань: 
а) видворення за межі України; 
б) штраф; 
в) попередження; 
г) конфіскація майна. 
 
5. Доповніть схему: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Вставте пропущені слова у речення: 
а) Трудовий договір укладається між … та … ; 
б) Презумпція невинуватості полягає в тому, що особа вважається … у вчиненні 
… доки її вину не буде доведено … . 
  
 
ІІІ рівень 
 
7. Установіть відповідність між ознаками покарань та їх видами: 

 

Функції права 

Суспільно-юридичні  

Регулятивна  



1.Особа утримується в умовах ізоляції. 
А. Виправні 
роботи 

2.Особа виконує роботи у вільний від навчання чи 
основної роботи час. 

Б. Громадські 
роботи 

3.Особа виконує роботи з відрахуванням в дохід 
держави частини заробітку. 

В. Позбавлення 
волі на певний 
строк 

4.Установлюється для осіб, які мають самостійний 
дохід, власні кошти чи майно. 

Г. Арешт 

 Д. Штраф 
 
8. Знайдіть і виправте помилки у наведеному нижче тексті. 
Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України 
відає постанови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території 
України 
9. Сформулюйте визначення: 
а) Опіка - …; 
б) Денонсація - …; 
в) Грабіж - … . 
 
IV рівень 
 
Вирішити юридичні задачі 
10. Проаналізуйте наведену ситуацію. Визначте вид юридичної відповідальності 
її учасників. 
Неповнолітні М. (16р.) та К. (14р.) спричинили значні ушкодження залізничній 
колії, що стало причиною аварії поїзда. 
 
11. Працівник Б. знаходився протягом 3 місяців на післяопераційному лікуванні. 
Після чого, він вийшов на роботу і відпрацював 3 тижні знову захворів іще 
протягом 5 тижнів. Чи правомірне звільнення працівника з ініціативи власника? 
 
12. Громадянка Л. прочитала об’яву в газеті про те, що одній з установ потрібні 
працівники спеціальностей і кваліфікацій які вона має, тому звернулась з 
проханням до власника про прийом на роботу. Власник ознайомився з 
документами і в прийомі на роботу громадянці Л. відмовив, оскільки вона має 
двох дітей (віком до двох і трьох років). Чи правий власник? 
 


