
Варіант №20 
 
І рівень 

1. Установіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню. 
Частина норми права, у якій викладено зміст правил поведінки. 
а) Диспозиція; 
б) Санкція; 
в) Інкорпорація. 
 

2. Визначте назву вступної частини Конституції України: 
а) Преамбула; 
б) Вступ; 
в) Передмова. 
 

3. До третьої черги спадкоємців за законом входять: 
а) рідні дядько та тітка спадкоємця; 
б) онуки спадкоємця; 
в) неповно рідні брати й сестри спадкоємця. 
 

ІІ рівень 
4. Громадянам, що потребують соціального захисту, житло … : 

а) надається в кредит на пільгових засадах державними органами влади; 
б) надається виключно органами державної влади; 
в) надається  безоплатно; 
г) надається за доступну для них плату відповідно закону; 
д) надається органами місцевого самоврядування та державою. 
 

5. Вставте пропущені слова в речення: 
а) відповідність за адміністративні правопорушення несуть особи, які на 
момент вчинення проступки досягли … ; 
б)  … діти … піклуватися про … батьків. 
 

6. Сформулюйте визначення: 
а) Державні символи - … ; 
б) Вина - … . 
 

ІІІ рівень 
7. Визначте, до якого виду відповідальності може бути притягнуто винних в 

кожному із наведених випадків. 
1. Громадянка К. без поважних причин здійснила прогул. 
2. Громадянин М. умисно знищив майно на дискотеці. 
3. Громадянин С. учинив злісну непокору законній вимозі працівника міліції 
під час футболу. 
4. Громадяни Р. та Б. пошкодили намет, який взяли у прокаті. 
А. Цивільно-правова відповідальність. 
Б. Матеріальна відповідальність. 
В. Дисциплінарна відповідальність. 
Г. Адміністративна відповідальність. 



Д. Кримінальна відповідальність. 
 

8. Заповніть таблицю: 
Вибори Президента в Україні відбуваються за  системою 
Президент обирається строком на  
Президент підписує закони, прийняті  

 
9. Визначте нормативні акти, що регулюють трудові відносини. 

 
IV рівень 

10.  У зв’язку із необхідністю ліквідації аварії на водогоні, що постачає воду в 
місто, аварійна бригада працювала два дні (четвер, п’ятниця) у 
понадурочний час по 4 години. Коли начальник міськводоканалу повідомив, 
що необхідно й у субботу працювати у понаднормований час, двоє 
робітників відмовилися, за що їх було звільнено. Робітники звернулися із 
скаргою про незаконне звільнення у профспілку. Яку відповідь вони 
отримують? Який порядок вирішення ситуації? Як буде вирішено справу? 

 
11. У зв’язку із простоєм за наказом директора усіх робітників заводу було 

відправлено у відпустки за власний рахунок на 1 місяць. Двоє робітників 
подали позови до суду із вимогою виплатити їм повністю зарплату, адже 
простій відбувається не через їхню вину. Дайте оцінку юридичній ситуації. 
Яке рішення прийме суд?  

 
12. Під час передвиборчої боротьби республіканська газета надрукувала перелік 

хвороб одного з кандидатів у депутати Верховної Ради України, що був 
отриманий завдяки медичним працівникам районної поліклініки. Ваша 
думка про цей факт. 

 


