
Варіант №11 
 
І рівень 
1. Серед видів цивільної дієздатності фізичної особи немає: 

а) повної; 
б) часткової; 
в) абсолютної. 
 

2. Законодавством передбачено обов’язкове письмове попередження 
працівником, що звільняється за власним бажанням, власника про звільнення 
за: 
а) один тиждень; 
б) два тижні; 
в) один місяць. 
 

3. Серед різновидів виборчих систем немає: 
а) мажоритарної; 
б) імперативної; 
в) пропорційної. 
 

ІІ рівень 
4. Вкажіть обов’язкові елементи правової норми: 

а) попередження; 
б) інструкція; 
в) диспозиція; 
г) стягнення; 
д) гіпотеза; 
е) вирок; 
є) санкція. 
 

5. Доповніть схему: 
 

 
 

 
 

6. Закінчіть речення 
Громадяни України та інші особи, які одержують прибутки в нашій державі, 
повинні ________________________________________________________ 

 
ІІІ рівень 
7. Дайте характеристику договірної теорії походження держави 

_________________________________________________________________ 
 
8. Заповніть таблицю. Види юридичної відповідальності 

Конституційна відповідальність      

Наступає за порушення конституційних норм      

 

Види матеріальної відповідальності 

 Підвищена (кратна)  



9. Сформулюйте визначення: 
а) Держава - …; 
б) Декларація - …; 
в) Правопорушення - … . 
 
IV рівень 
 
Вирішити юридичні задачі 
10. Проаналізуйте наведену ситуацію з правової точки зору.  

До обласної державної адміністрації надійшла заява про реєстрацію 
молодіжної громадської організації «Зелена гілка», основною метою 
діяльності якої (згідно зі статутом) є дослідження та охорона флори рідного 
краю. Владою було відмовлено у реєстрації організації на тій підставі, що 
п’ятеро її членів ще не досягли 14 років. Крім того, засновники організації не 
мають коштів сплати за державну реєстрацію. 
 

11. Власник підприємства дізнався про те, що один із його працівників (слюсар 
Н.) підозрюється в скоєнні злочину, внаслідок чого розпочато слідство у цій 
справі. Власник звільнив Н., не чекаючи рішення суду. Чи правомірні дії 
власника? 

 
12. Розгляньте юридичну ситуацію і визначте, який злочин був скоєний. 

(Відповідь аргументуйте). 
Громадянка М. звернулась до поліції із заявою, в якій вказувалося, що 4 
лютого 2020 року о 20.00 в районі автостанції невідомий відібрав у неї сумку, 
золоту обручку та сережки. Через декілька днів нападника було затримано. 
Ним виявився 27-річний громадянин А., який ніде не працює. 


