
Варіант №4 
 
І рівень 
1. Таємне викрадення чужого майна називається: 

а) розбоєм; 
б) грабежем; 
в) крадіжкою. 

 
2. Здатність бути носієм суб’єктивних прав і обов’язків – це: 

а) дієздатність; 
б) деліктоздатність; 
в) правоздатність. 

 
3. Закон набуває чинності через: 

а) 5 днів після його обнародування; 
б) 7 днів після його обнародування; 
в) 10 днів після його обнародування. 
 

ІІ рівень 
4. Заповнити пропуски: 

Кожна наступна … спадкоємців за законом дістає право на … у разі 
відсутності … попередньої … або їх … від прийняття … . 

 
5. Виберіть із запропонованого переліку ознаки, що характеризують 

поняття права:  
а) Наявність апарату примусу; 
б) Формальна визначеність;  
в) Загальнообов’язковість; 
г) Система права; 
ґ) Наявність території. 
 

6. Скласти схему 
 

 
 
 
 

 
 
ІІІ рівень 
 

7. Заповнити таблицю: 

 
8. За наведеною нижче характеристикою визначте форму держави. 

(Відповідь аргументуйте).  

Критерії порівняння Норми моралі Норми права 
1. Ступінь обов’язковості   
2. Форма вияву   
3. Наслідки порушення   

Право законодавчої ініціативи мають: 

   



На чолі держави стоїть президент, який обирається на чотири роки. 
Законодавча влада належить Конгресу. Найвпливовішими партіями є 
Республіканська та демократична. 
 
9. Сформулюйте визначення: 

а) Денонсація - ; 
б) Громадянство - ; 
в) Галузь права - . 
 

IV рівень 
Вирішити юридичні задачі 
10.  За недбале відношення до своїх функціональних обов’язків працівникові 

С. була оголошена догана. Крім того, працівнику С. була перенесена 
чергова відпустка з липня на листопад. Які норми КЗпП порушені? 

 
11. За поданою інформацією визначте складники державного ладу. Свою 

відповідь обґрунтуйте. 

Держава містить десять провінцій, кожна з яких має свій законодавчий орган і 
свій уряд. Державу очолює президент, якого обирає парламент. Уряд формується 
за підсумками виборів до вищого представницького органу держави, тобто 
парламентською більшістю. Вибори в державі відбуваються на альтернативній 
основі, існує багатопартійна система, належно забезпечено реалізацію прав 
людини, політична влада здійснюється способами і методами, які зумовлені 
традиційними інститутами, законами, звичаями, що закріпилися у свідомості 
суспільства, держави та особи. 

 
12. Громадянин Федоренко відмовляється оплачувати вартість квитка в 

тролейбусі міста Львів у  розмірі 10 гривен, мотивуючи свої дії тим, що в 
Харкові вартість проїзду в тролейбусі дорівнює 4 гривням. Чи законні його 
дії, на вашу думку? 


