
Варіант №13 
 
І рівень 

1. Органічну теорію походження держави обґрунтував: 
а) Каутський; 
б)Гроцій; 
в)Герберт Спенсер. 
 

2. Дуалістична монархія – це: 
а) Монархія, у якій релігійний лідер є одночасно главою держави; 
б) Форма правління, яка передбачає, що у руках монарха зосереджена 
виконавча і, частково, законодавча влада; 
в) Форма правління, при якій джерелом влади є народна більшість. 
 

3. Позбавлення волі на певний строк призначається до: 
а. 10 років; 
б) 15 років; 
в) 20 років. 

 
ІІ рівень 

 
4. Вставте пропущені слова: 

а) Якщо Президент протягом … днів не повернув закон до … для 
повторного розгляду, законом вважається схваленим і повинен бути 
підписаним … . 
б) Норми Конституції України є нормами … дії.Звернення до суду для 
захистуконституційних прав і свобод….і…..безпосередньо на підставі…. 
 

5. За нижче поданими поясненнями визначте, про яке право йде мова: 
а) право на освіту; 
б) право на страйк. 
 

6.Дати визначення: 
а) Амністія - … ; 
б) Заповіт - .. . 
 

ІІІ рівень 
7.Дайте визначення зобовязання, назвіть підстави для його 

виникнення, наведіть приклади. 
 
8.Доберіть до кожного поняття правильне визначення з поданих нижче 
даних: 

а) Теологічна теорія походження держави; 
б) Психологічна теорія походження держави; 
в) Теорія завоювання; 
г) Марксистська теорія походження держави. 
 



1) Держава є результатом природно-історичного процесу розподілу праці, 
виникнення приватної власності і класів. 
2) Держава виникає в результаті поневолення сильнішими племенами 
слабкіших, для збереження панування над підкореними. 
3) Держава виникає з психологічної потреби більшості людей як 
організація, що створена для управління суспільством творчою меншиною. 
4) Державний устрій був дарований людям вищими силами на виконання 
божественного задуму світо влаштування. 
 

9. Заповніть пропуски у схемі 
 

 
 
 
 
IVрівень 
 
Вирішити юридичні задачі 

10. П.познайомився через глобальну комп’ютерну мережу Інтернет з 
співробітницею банку «Полісся» Ч. і спілкувався з нею за допомогою 
електронної пошти. Одного разу він під виглядом графічного файлу 
навмисно переслав їй комп’ютерний вірус. Цей файл не був перевірений Ч. 
на наявність вірусу відповідною програмою, хоча це і входило до кола її 
обов’язків, через що вірус активізувався на її  комп’ютері та вразив 
комп’ютери банку, що були  підключені  до  локальної  мережі.  Внаслідок  
цього комп’ютерна  мережа банку була блокована на тривалий час. Нанесена 
шкода оцінюється у 280 000 грн. 
Кваліфікуйте дії П. і Ч. 
 
11. Харківська обласна державна адміністрація подала до Верховної Ради 
України проєкт закону «Про державні адміністрації». Чи буде розглядати 
його Верховна Рада? 
 
12.Робітниця Кальченко звернулася до власника підприємства із заявою про 
надання їй можливості працювати неповний робочий день: вона доглядає 
літню хвору мати, на що у неї є медична довідка. Власник підприємства 
відмовився і відповів. Що він не буде утримувати цю робітницю. Дайте 
юридичне роз’яснення ситуації. Хто не правий з точки зору законів? 

Склад кабінету міністрів України 

    


