
Варіант №19 
 
І рівень 
1. Під сукупністю методів і засобів реалізації державної влади розуміють: 

а) державно-територіальний устрій; 
б) форму правління; 
в) форму державно-правового режиму. 
 

2. Основним регулятором суспільних відносин виступає: 
а) право; 
б) законодавча влада; 
в) політичні партії і громадські організації. 
 

3. Забороняється залучати до роботи в нічний час жінок, які мають дітей 
віком до … : 
а) 1 року; 
б) 2 років; 
в) 3 років. 
 

ІІ рівень 
4. Про гарантії яких прав людини йдеться у наведеному нижче тексті? 

Ніхто ні в якому випадку (навіть у разі скоєння злочину, затримання чи 
арешту) не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському 
поводженню чи покаранню.  
 

5. Встановити пропущені слова у реченнях: 
а) робота в нічний час, з … годин вечора до … годин ранку скорочується на 
… годин для … категорій працівників; 
б) бюджет – це розпис … і … держави … …. 
 

6. Право на страйк реалізується на таких конституційних засадах: 
а) участь у страйку є обов’язковою при вирішенні цього питання 
відповідними профорганами чи державними органами; 
б) порядок здійснення права на страйк встановлюється Конституцією; 
в) заборона страйку здійснюється органами державної влади з огляду на його 
економічну доцільність; 
г) ніхто не може бути примушений до неучасті в страйку; 
д) ніхто не може бути примушений до участі в страйку. 
 

ІІІ рівень 
7. Запишіть, за вчинення яких злочинів підлягають кримінальній 

відповідальності особи віком від 14 до 16 років. 
 
8. Заповнити таблицю «Внутрішня структура норми права»: 

Гіпотеза Диспозиція … 
… … … 
 



9. Розташуйте  стадії бюджетного процесу у порядку, передбаченому 
законодавством 
А. Розгляд і прийняття, закону про Державний бюджет України, рішень про 
місцеві бюджети. 
Б. Складання проектів бюджетів. 
В. Підготовка до розгляду звіту про виконання бюджету та прийняття рішень 
щодо нього. 
Г. Виконання бюджету в тому числі у разі необхідності внесення змін до 
Закону «Про Державний бюджет України». 
 

IV рівень 
 
10.  Дружина розлучилася з чоловіком. Вона відмовилася від аліментів на 

користь їхньої неповнолітньої дитини. За три місяці чоловік загинув. Чи має 
право дитина, на призначення пенсії у разі втрати годувальника, якщо її 
батько реально під час життя не був її годувальником? З точки зору законів 
з’ясуйте цю ситуацію. 

 
11. За прийняття резолюції недовіри уряду, проголосувало 127 депутатів. Чи буде 

прийнято рішення про недовіру Кабінету Міністрів? Яка мінімальна 
кількість депутатів повинна проголосувати за таке рішення, щоб воно було 
прийнятим? 

 
12. Установіть назву документа за наведеним фрагментом. Розкрийте значення 

даного твердження. 
Кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно 
позбавлений життя. Обов’язок держави – захищати життя людини. 


