
Варіант №3 
 
І рівень 
 

1. До джерел права відносять: 
а) нормативно-правовий акт, правовий прецедент, правовий звичай, 
нормативний договір; 
б) закон, правовий прецедент, правовий звичай, нормативний договір; 
в) нормативно-правовий акт, Конституцію, правовий прецедент, 
нормативний договір; 
г) нормативно-правовий акт, правовий прецедент, правовий звичай, 
Конституцію. 
 

2. Президент має чисто представляти функції у: 
а) парламентській республіці; 
б) президентській республіці; 
в) парламентсько-президентській республіці. 
 

3. Цивільна правоздатність фізичної особи виникає: 
а) у момент народження; 
б) у 14 років; 
в) у 16 років; 
г) у 18 років. 
 

ІІ рівень 
4. Установіть відповідність між назвами пам’яток правової культури та 

політичними діячами, з якими пов’язують появу цих документів: 
 

а) «Березневі статті»       М.С.Грушевський 
б) «Руська правда»       Б.Хмельницький 
в) І Універсал Центральної Ради УНР    Ярослав Мудрий 
г) Пакти і Конституція законів і       
вольностей Запорізького Війська     Пилип Орлик 
 

5. Доповніть схему 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Закінчіть речення: 

Згідно з чинним законодавством до злочинів проти власності належать: 
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

Основні політичні права та свободи громадян України 

Свобода думки 
та слова 

  
 

Свобода зборів 
мітингів та 

демонстрації 



ІІІ рівень 
 

7. Заповнити таблицю «Конституція України»: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Сформулюйте визначення: 
а) Виборча система України - …; 
б) Конституція України - …; 
в) Юридична відповідальність - … . 
 

9. Прокоментуйте схему: 
 

Співучасники злочину 
 
                 Виконавець        Посібник     Підмовник      Організатор 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

IV рівень 
Вирішити юридичні задачі 

10. Муляр В. звернувся зі скаргою до профспілкового комітету на 
неправомірні дії майстра М. У своїй заяві В. написав, що майстер 
протягом двох днів вимагав від муляра В., щоб він допомагав склярам в 
їх роботі, а оскільки фарбу не завезли своєчасно і забезпечити муляра В. 
роботою за його профілем майстер не міг, то муляр В. відмовився ще 
один  день виконувати функції, які не обумовлені трудовим договором. 
Як ви думаєте, яку відповідальність дасть муляру профспілковий 
комітет? 

 
11.  Працівник Р. 1 березня 2020 року був відсутній на роботі без поважної 

причини. Власник С. дізнався про це тільки 3 вересня 2020 року. 4 
вересня 2020 року власник С. звільнив працівника Р. за прогул 
відповідно п.4 ст.40 КЗпП. Чи не порушив С. трудове законодавство? 

 
12. Приватний підприємець Н. відкрив цех, у якому виробляють спортивний 

одяг. На свою продукцію Н. поставив торгівельний знак фірми «Nike». 
Чи має він право робити це? 

Критерії Ознаки 
За формою написання  
За способом прийняття  
За засобами змінення  
За часом дії  
За формою державного устрою  


