
Варіант №2 
 
І рівень 
1. Визначте, яка ознака є обов’язковою для норм права: 

а) схвалення більшістю населення держави; 
б) формальна визначеність; 
в) прийняття загальнонародним референдумом. 

 

2. Громадянин, погрожуючи пістолетом, відібрав у касира магазину гроші, 
виручені від продажу товарів. Визначте, яка обставина є підставою для 
звільнення касира від юридичної відповідальності: 
а) необхідна оборона; 
б) виконання наказу; 
в) дії під впливом фізичного або психічного примусу. 

 

3. Іспанія, Швеція, Японія є: 
а) імперії; 
б) республіками; 
в) конституційними монархіями. 
 

ІІ рівень 
4. Виберіть із запропонованого переліку обов’язки громадян, що встановлені 

конституцією України: 
а) займатися підприємницькою діяльністю, не забороненою законом; 
б) захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність держави; 
в) сплачувати податки та збори; 
г) дотримуватися Конституції та законів України; 
д) не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині. 
 
5. Доповніть схему 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Продовжить перелік видів цивільної дієздатності: 

повна,_________________ 
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
ІІІ рівень 

7. Заповнити пропуски у схемі: 
 

Час відпочинку 
 
Перерва протягом  … … … 
робочої зміни 

Види трудових 
договорів 

Строковий 

 

 
 



 
8. Встановити відповідальність між назвою держави, що існувала на 

території України та її характеристикою: 
 

Київська Русь Режим військової диктатури в умовах військового часу 
Галицько-Волинське  
князівство 

Влада князя була обмеженою, він радився з боярами 

Велике князівство 
Литовське 

Роль глави держави виконував голова Центральної 
Ради 

УНР Ранньофеодальна монархія  
Директорія УНР Органом політичного представництва земельної 

аристократії був сейм 
 

9. Сформулюйте визначення: 
а)Декларація - …; 
б) Правопорушення - …; 
в) Референдум - … . 

 
IV рівень 
Вирішити юридичні задачі 
10. Ткаля Савченко А.П. звернулась до профспілкового комітету з проханням 

змінити рішення начальника цеху про переведення її з бригади К у бригаду 
В. Хоча Савченко А.П. продовжує працювати за своєю спеціальністю, а 
умови праці т заробітна плата не змінились, робітниця не бажає працювати 
у бригаді В. Чи мав право начальник цеху без згоди робітниці переводити її 
в іншу бригаду? 

 
11. Чи можна призначити референдум за народною ініціативою, якщо було 

зібрано 2,9 млн. підписів громадян України у 15 областях України, не менш 
ніж 100 тис. підписів у кожній області? Поясніть відповідь. 

 
12. Громадянину України відмовлено у реєстрації приватного підприємства на 

підставі того, що він є пенсіонером. Чи відповідає рішення міськвиконкому 
чинному законодавству? 


