
Варіант №12 
 
І рівень 

1. Визначте строк видачі свідоцтва про право на спадщину: 
а) Після закінчення місяця із часу відкриття спадщини; 
б) Після закінчення двох місяців із часу відкриття спадщини; 
в) Після закінчення шести місяців із часу відкриття спадщини. 
 
2. Умовою прийому в громадянство України є: 

а) вільне володіння українською мовою; 
б) володіння українською мовою в обсязі, достатньому для спілкування; 
в) володіння українською та англійською мовою. 
 

3. Державний бюджет України затверджується: 
а) Президентом України; 
б) Кабінетом Міністрів України; 
в) Верховною Радою України. 
 

ІІ рівень 
4. Обрати вірні твердження: 

а) Державними мовами в Україні є українська і російська мови; 
б) Альтернативна (невійськова) служба не передбачена законодавством 
України; 
в) Позачергова сесія Верховної Ради може зібратися на вимогу президента 
України; 
г) Тривалість робочого часу для неповнолітніх працівників від 15 до 16 
років складає 24 години на тиждень. 
 

5. Закінчити схему: 
 

 
 

 
 

6. Визначіть, до якого з типів прав та свобод відносяться: 
а) право на освіту; 
б) право на свободу пересування. 
 

ІІІ рівень 
7. Встановіть відповідність: 

1. Амністія а) Звільнення від кримінальної відповідальності чи від покарання 
одного чи кількох засуджених 

2. Помилування б) Заходи примусу від імені держави, що застосовуються до особи,  
за вироком суду визнаної виною в здійсненні злочину 

3.Покарання в) Додаткові обмеження на несприятливі наслідки для винної особи 
після відбуття покарання 

4.Судимість г) Повне або часткове звільнення від кримінальної відповідальності 
чи від покарання 

Залежно від юридичної сили підзаконні акти поділяють на: 

Загальні  Місцеві  



8. Складіть порівняльну характеристику цивільної правоздатності та 
цивільної дієздатності за планом у таблиці: 

План для порівняння Цивільна правоздатність Цивільна дієздатність 
1. Визначення   
2. Види   

 
9. Сформулюйте визначення: 

а) Зобов’язання - …; 
б) Диспозиція - …; 
в) Політична партія  - … . 

 
IV рівень 
 
Вирішити юридичні задачі 

10.Розгляньте юридичну ситуацію і визначте, яке рішення повинна прийняти 
комісія: 

Після побудови нового лабораторного корпусу відділ головного конструктора 
фабрики було переведено із заводоуправління, що міститься біля прохідної, до 
новобудови, яка розташована далі від входу на завод. Співробітники відділу 
звернулися зі скаргою на це рішення з трудових спорів, вважаючи, що таке 
керування може бути здійснено лише за їхньою згодою. Вони мотивували це, 
зокрема тим, що до нового будинку веде близько кілометра розбитої дороги 
територією фабрики. 
 
11.Неповнолітня Оксана (17 років) після одруження продала квартиру, 
подаровану їй бабусею 5 років тому. На отримані кошти вирішила здійснити 
навколосвітню подорож із чоловіком. Батьки Оксани стверджують, що вона 
не мала права продавати квартиру без їхнього дозволу і вимагають розірвання 
договору. Дайте оцінку юридичній ситуації. 
 
12. Складіть заяву про прийом на роботу, користуючись наведеними 
порадами: 

Поради. 
В заяві обов’язково зазначте: 
- своє прізвище; 
- свою домашню адресу; 
- місце роботи і посаду, на яку ви претендуєте. 


