
Варіант №16 
 

І рівень 
1. Кримінальний кодекс складається з частин: 

а) кримінальної і процесуальної; 
б) загальної і процесуальної; 
в) загальної і особливої. 
 

2. Видами дисциплінарного стягнення є: 
а) штраф і догана; 
б) звільнення і адміністративний арешт; 
в) догана і звільнення. 
 

3. Мінімальний вік кандидата в Президенти України становить: 
а) 30 років; 
б) 35 років; 
в) 40 років. 
 

ІІ рівень 
4. Заповніть пропуски: 

Рішення про усунення президента з посади за порядком … приймається не 
менш ніж … від конституційного складу … після перевірки справи … … … . 
 

5. Сформулюйте визначення: 
а) Рецидивіст - …; 
б) Імпічмент - … . 
 

6. Обрати правильні варіанти відповідей. 
У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін 
відносно: 
а) умов і охорони праці; 
б) оплати пенсії; 
в) встановлення гарантій, компенсацій, пільг; 
г) гарантій діяльності політичних партій; 
д) змін в організації виробництва і праці. 

 
ІІІ рівень 
7. Укажіть в яких випадках застосовуються такі адміністративні стягнення: 

штраф, виправні роботи, попередження. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

8. Установіть відповідність між ознаками покарань та їх видами. 
1.Особа утримується в умовах ізоляції. 
2.Особа виконує роботи у вільний від навчання чи основної роботи час. 
3.Особа виконує роботи з відрахуванням в дохід держави частини заробітку. 
4.Установлюється для осіб, які мають самостійний дохід, власні кошти чи 
майно. 
А.Виправні роботи. 



Б.Громадські роботи. 
В.Позбавлення волі на певний строк. 
Г.Арешт. 
Д.Штраф. 
 

9. Розташуйте назви розділів Конституції України і відповідній послідовності. 
А.Права, свободи та обов’язки людини і громадянина. 
Б.Загальні засади. 
В.Внесення змін до Конституції України. 
Г.Президент України. 
 

IV рівень 
 
10.  17-річному З. при прийомі на роботу до швейної майстерні клейщиком 

(використовуються токсичні речовини) було встановлено випробування 
тривалістю три місяці. Які норми КЗпП порушені? 

11.  Ганна народилася на території України. ЇЇ батьки є іноземцями, що постійно 
проживають на території України. Чи є Ганна, на вашу думку, громадянкою 
України? 

12. До органів РАГСу було подано заяву про бажання одружитися від 
двадцятирічної громадянки України та двадцятиоднорічного громадянина 
Польщі. Але робітники РАГСу цю заяву не прийняли у зв’язку з тим, що 
наречений є громадянином Польщі. Прокоментуйте цю ситуацію з правової 
точки зору. 
 


