
Варіант №15 
 
І рівень 

1. Визначте форму представницької демократії: 
а) Вибори народних депутатів; 
б) Громадські ініціативи; 
в) Діяльність народних депутатів. 
 

2. Правоздатність настає: 
а) від дня народження; 
б) з 15 років; 
в) з 18 років. 
 

3. Визначте, хто зачитує присягу народних депутатів України перед їх 
вступом на посаду: 

а) Голова уряду; 
б) Президент України; 
в) найстарший за віком народний депутат України. 
 

ІІ рівень 
4. Доповніть схему: 

 
 

 
 

 
 
 

5. Вставте пропущені слова у речення: 
а) … це заволодіння чужим майном за допомогою обману або ж шляхом 
зловживання; 
б) Як вид покарання виправні роботи передбачені у … законодавстві; 
в) Понаднормовою вважається робота … ; 
г) Робота в нічний час, з … годин вечора до … годин ранку скорочується на 
… годин для … категорій працівників. 
 

6. Визначте, до якого виду відповідальності може бути притягнуто винних в 
кожному з наведених випадків. 

1. Власник фірми Т. несвоєчасно виплатив звільненому працівникові 
належної суми. 
2. Громадянин р. пошкодив біля свого під’їзду таксофон. 
3. Громадянин В. погрожував судді, який вів його справу. 
4. Працівник У. без поважних причин був відсутнім на робочому місці понад 
трьох годин. 
 
А) Цивільно-правова відповідальність; 
Б) Матеріальна відповідальність; 
В) Адміністративна відповідальність; 
Г) Кримінальна відповідальність; 

Культурні права людини і громадянина 

Право кожного громадянина 
користуватися досягненням науки 

   



Д) Дисциплінарна відповідальність. 
 

ІІІ рівень 
7. Заповніть таблицю.  

Форма власності Суб’єкт права власності Об’єкт права власності 
1. Державна 

а). загальнодержавна 
  

            б). комунальна   

2. Колективна   

3. Приватна   
 

8. Сформулюйте визначення: 
а) Розбій - …; 
б) Універсал - …; 
в) Інститут права - … .  
 

9. Запишіть номери, що позначають відповіді, у яких правильно вказані 
джерела права в Україні: 

а) Указ Президента України; 
б) Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора юридичних наук; 
в) Конституція України; 
г) Рішення київської міської ради народних депутатів; 
д) Інтерв’ю Голови Верховної ради України; 
е) Підручник «Кримінальне право України»; 
є) Постанова Верховної ради України; 
ж) Постанова Кабінету Міністрів України; 
з) Рішення з’їзду Народного Руху України; 
и) Наказ Міністерства освіти і науки України. 
 

IV рівень 
10. Керівник підприємства кожного дня залишає робітників на понаднормову 

роботу на 3 години. Як ви вважаєте, чи порушує він закон? Відповідь 
обґрунтуйте. 

11. Державне утворення Букетія було засновано після укладення договору між 
державами Хризантемія, Мальвія, Ромагигея. Після заключення договору всі 
вони мають право вільного виходу з Букетії, а також мають державний 
суверенітет. Кожна з держав має свою армію, фінансову систему, 
громадянство. Всі органи Букетії складаються з представників Хризантемії, 
Мальвії, Ромагигії. Рішення цих органів мають характер пропозицій. 
Визначте форму державного устрою Букетії на основі наведених фактів. 
Відповідь обґрунтуйте. 

12. До служби «102» надійшов дзвінок з попередженням про те, що в одному з 
супермаркетів міста на 16:00 підготовлено вибух у торгівельному залі. 
Черговий, що прийняв дзвінок, вирішив, що це був жарт, і не повідомив 
жодну службу про попередження. Однак вибух було здійснено, п’ятеро 
людей було поранено. Прокоментуйте дії чергового. 


