
Варіант №14 
 
І рівень 
1. Чинність нормативно-правового акту в просторі означає розповсюдження 

його дії на: 
а) певне коло осіб; 
б) місце скоєння правопорушення; 
в) певну територію. 
 

2. Представником договірної теорій походження держави був: 
а) Фома Аквінський; 
б) Роберт Фільмер; 
в) Гроцій. 
 

3. Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла ___ років, а піклування 
над дитиною у віці ___ до ___ років: 
а). 14; 14 до 16; 
б). 14; 14 до 18; 
в). 14; 15 до 16. 
 

ІІ рівень 
4. Про який конституційний принцип правового статусу людини і громадянина 

йдеться у наведеному нижче тексті? 
В усіх життєвих ситуаціях – працевлаштуванні, майнових спорах, одержанні 
житла – всі громадяни мають рівні права. 
Реалізація їхніх прав не може залежать від походження, статі, кольору шкіри, 
політичних або релігійних переконань, національної незалежності. 
 

5. Визначити, які із наведених тверджень є правильними: 
а). поняття, людина, перш за все, означає соціальну характеристику суб’єкта; 
б). Різновидом безпосередньої демократії вважається плебісцитна демократія; 
в). Кабінет Міністрів України є органом представницької  демократії; 
г). Дивіденди підлягають оподаткуванню. 
 

6. Додати пропуски у схемі: 
 

 
 
 

 
 
 
ІІІ рівень 

7. Заповніть таблицю.  
Питання для 
порівняння 

Правовий 
звичай 

Правовий 
прецедент 

Нормативно-
правовий акт 

Нормативний 
договір 

Міжнародний 
правовий акт 

Спосіб закріплення та 
джерело виникнення 

     

Право власності в Україні 

  Комунальна власність Приватна власність 



Чи використовується в 
Україні 

     

 
8. Закінчіть або доповніть речення: 
а). Зв’язок із злочином є ознакою… … …  
б). Особа, яка не сповістила про злочин - … … …  
в). Презумпція невинуватості полягає в тому, що особа вважається … у вчиненні 
… доки її вину не буде доведено … . 
 
9. За наведеною нижче характеристикою визначте форму держави. (Відповідь 
аргументуйте). 

«Власть у ній буде належати тільки до народу України, іменем якого, поки 
зберуться Українські Установчі збори, будемо правити ми, Українська 
Центральна Рада, представництво робочого народу – селян, робітників і 
солдатів та виконуючий орган, який віднині буде називатися Радою Народних 
Міністрів.» 

 
IV рівень 
10. Проаналізуйте наведену ситуацію з правової точки зору. 

Під час проведення демонстрації виникла ситуація, коли некерований натовп 
посунув на будинок міської ради. Голова підрозділу воєнізованої охорони 
віддав наказ відкрити вогонь по порушниках правопорядку. Бійці підрозділу 
відмовились виконувати наказ. 
 

9. 14-річний хлопчик подарував однокласнику на день народження велосипед. 
Потім було виявлено, що батьки не знали про цей подарунок. Прокоментуйте 
ситуацію. 

 
10. Складіть заяву про звільнення з роботи, користуючись наведеними порадами. 

Поради. 
В заяві про звільнення з роботи обов’язково зазначте: 
- своє прізвище, ім’я, по батькові; 
- свою домашню адресу; 
- з якої посади ви звільняєтесь; 
- причину звільнення (за власним бажанням, з закінченням строку 

договору). 
 


