
Варіант №18 
 
І рівень 

1. Визначте форму права для якої характерний принцип, що покладений в 
основу рішення судових або інших державних органів з конкретної 
юридичної справи. 

а) Правовий звичай; 
б) правовий прецедент; 
в) нормативно-правовий акт; 
г) нормативно-правовий договір. 
 

2. Визначте назву періодичного видання, яке офіційно публікує нормативні 
акти Кабінету міністрів України: 

а) «Урядовий кур’єр»; 
б) «Правда України»; 
в) «Голос України»; 
г) «Юридичний вісник». 
 

3. Що означає поняття «петиція»? 
а) закон; 
б) указ; 
в) колективне клопотання, запит або звернення до представників влади; 
г) документ з печаткою. 
 

ІІ рівень 
4. Заповнити пропуски: 

а) … контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і 
громадянина здійснює … … … України з прав людини. 
б) Норми Конституції України є нормами … дії, тобто звернення до суду для 
… … прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на … … … 
гарантується.  
 

5. Сформулюйте визначення: 
а) Алібі - …; 
б) Політична партія - … . 
 

6. Відновити схему, заповнюючи пропуски: 
                         Джерела права 

 
…           …                    …                    … 
 

ІІІ рівень 
7. Заповнити таблицю «Класифікація злочинів у залежності від міри їх 

тягаря»: 
Тип злочину Передбачення покарання Приклад злочину 
   
 



8. Визначте, у яких випадках зазначені працівники мають право на скорочений, 
а в яких неповний робочий день: 

а) Токар, що доглядає за хворим батьком; 
б) Шістнадцятирічний слюсар; 
в) Ткаля, яка має малолітню дитину; 
г) лаборант, що працює на роботі зі шкідливими умовами праці. 
 

9. Розташуйте назви розділів Конституції України у відповідній 
послідовності: 

а) Конституційний Суд України; 
б) Вибори. Референдум; 
в) Територіальний устрій України; 
г) Прокуратура. 

 
IV рівень 
 

10. Після смерті батьків до їх трьох повнолітніх дітей, які були забезпечені 
житлом і проживали окремо від батьків, перейшов у спадок житловий 
будинок у рівних частках. Двоє спадкоємців вирішили продати будинок, 
а виручену суму розділити між собою. Третій спадкоємець з цим не 
згоден, оскільки свою частку хоче здавати в оренду наймачам житла. Від 
пропозиції купівлі 2/3 будинку він відмовився. Після цього двоє других 
співвласників будинку звернулися до суду з позовом про примусовий 
продаж будинку. Вирішіть спор. 

 
11. Токар 6-го розряду звернувся із скаргою до директора заводу про те, що він 

уже тиждень виконує слюсарні роботи. За словами начальника цеху, вийшов 
із ладу підшипник швейцарського верстата, на якому працює токар. Уже 
замовили новий, але щоб його доставити, потрібен час, проте токар 
відмовляється надалі виконувати трудові функції, не зазначені у трудовому 
договорі. Як вирішити ситуацію? 

 

12. Президент України прийняв рішення про проголошення в країні 
надзвичайного стану. Група народних депутатів не визнає його рішення, 
вимагаючи проведення референдуму з цього питання. Чи правомірні їх дії? 
Відповідь обґрунтуйте. 


