
Варіант №17 
 
І рівень 
1. Право вільного вибору місця проживання: 

а) здійснюється без будь-якого обмеження; 
б) здійснюється за винятком обмежень, що встановлюються законом; 
в) не може бути здійснено особами без громадянства. 
 

2. Особа вважається винуватою у вчиненні злочину: 
а) коли її арештовано; 
б) коли її справу передано до суду; 
в) коли її вину встановлено обвинувальним вироком. 
 

3. Визначте форму державного устрою держави за наведеним описом. 
У державі Г-ландії суб’єктом міжнародно-правових відносин виступають її 
суб’єкти, які самостійно вирішують питання свого адміністративно - 
територіального устрою. 
а) федерація; 
б) унітарна держава; 
в) імперія. 
 

ІІ рівень 
4. Право на відпочинок реалізується на таких конституційних засадах: 

а) максимальна тривалість робочого тижня визначається Конституцією в 
обсязі 24 робочих днів; 
б) мінімальна тривалість оплачуваної щорічної відпустки визначається 
Конституцією в обсязі 24 робочих днів; 
в) Конституція передбачає надання днів щотижневого відпочинку; 
г) Конституція передбачає скорочення тривалості роботи в нічний час. 
 

5. Установіть відповідність між датами створення правових пам’яток та їх 
назвами: 
а) 1918р.;                                                                «Руська правда» П.Пестеля 
б) 1937р.;                                            Акт проголошення незалежності України 
в) 1823р.;                                                                       Третя Конституція УРСР 
г) 1991р.                                                      IV Універсал Центральної ради УНР 
 

6. Сформулюйте визначення: 
а) Відповідальність цивільна - …; 
б) Закон - … . 
 

ІІІ рівень 
 

7. Доповнити схему: 
 
 

 
 

Народним депутатом може бути обраний громадянин України 



 
 
8. Розташуйте права відповідно до віку, з якого особа їх отримує: 

а) Право бути призначеним суддею Конституційного суду України; 
б) Право брати участь у всеукраїнських референдумах; 
в) Право бути обраним Президентом України; 
г) Право бути обраним народним депутатом України. 
 

9. Антонов систематично грабував продуктові магазини у різних містах України. 
Під час вчинення чергового пограбування у Мінську його затримали. За законом 
якої держави повинен відповідати Антонов? 

 
IV рівень 
10. Розв’язати юридичну задачу: 

Керівник підприємства вимагає від робітників заяви на додаткову безоплатну 
відпустку тривалістю два тижні, мотивуючи це поганим фінансовим станом 
підприємства. Що можна порадити цим робітникам? 
 

11. Під час проектування ресторану Фабріно» архітектор Т. порушив будівельні 
правила, які передбачають заходи, направлені на запобігання небезпеки при 
експлуатації будівель і споруд. Під час відкриття ресторану та святкування з 
цього приводу другий поверх обвалився та загинуло 10 осіб. 
Кваліфікуйте дії Т.  
 
12. Під час молодіжної демонстрації один з її учасників підпалив прапор 
України. Чи буде він притягнутий до відповідальності? Відповідь 
прокоментуйте. 


