
Варіант №5 
 
І рівень 

1. Представником якої теорії походження держави був Радищев О.М.? 
а) Теологічної; 
б) Патріархальної; 
в) Договірної. 
 

2. До суспільно-юридичних функцій права відносять: 
а) законодавчу, виконавчу, судову; 
б) регулятивну, охоронну; 
в) охоронну, виховну. 
 

3. За державним устроєм виділяють: 
а) монархії і республіки; 
б) прості і складні держави; 
в) федеративні держави. 
 

ІІ рівень 
4. Виберіть із запропонованого переліку права, що належать до 

культурних: 
а) право на страйк; 
б) право на освіту; 
в) право на житло; 
г) право на охорону здоров’я; 
д) свобода художньої, літературної, наукової і технічної творчості. 
 

5. Доповніть  схему: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6. Закінчіть речення. 
Територія України в межах існуючого кордону є ____________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

ІІІ рівень 
 

7. Обрати повноваження вищих посадових осіб з наведеного переліку і 
проставити відповідний номер у стовпчику: 

Президент України Голова Верховної Ради України Прем’єр-Міністр України 
   

Форми народовладдя 

Пряма 
демократія 

 

 Вибори   Діяльність органів місцевого 
самоврядування 



 
1. Затверджує призначення Генерального Прокурора; 
2. Керує роботою Кабінету Міністрів України; 
3. Підписує акти, що прийняті Верховною Радою; 
4. Веде засідання Верховної Ради; 
5. Очолює Раду національної безпеки і оборони України; 
6. Пропонує реорганізацію органів виконавчої Ради; 
7. Призначає всеукраїнський референдум; 
8. Організовує роботу апарату Верховної Ради; 
9. Підписує міждержавні договори; 
10. Призначає 1/3 складу Конституційного Суду. 

 
8. Заповнити пропуски у схемі «Заходи примусу виховного характеру 

неповнолітніх» 
 

 
 
 

 
9. Сформулюйте визначення: 

а) Ратифікація - …; 
б) Закон - …; 
в) Електорат - … . 

 
IV рівень 
Вирішити юридичні задачі 

10.  Після смерті чоловіка його квартиру було продано. Усі гроші забрані 
його жінкою. Відомо, що він має літніх батьків. Ваша думка з цієї 
ситуації. 

 
11.  Іван Зінченко 30 років був працівником місцевого харчового комбінату. 

Рішенням обласної влади підприємство було переведене в сусіднє місто, 
яке має гарні залізничні та автомобільні шляхи. Зінченко відмовився від 
переведення на роботу в інше місто. Це стало офіційною підставою для 
його звільнення. Чи правомірно вчинила адміністрація підприємства? 

 
12. Учня 11 класу відрахували з ліцею через низький рівень успіхів у 

навчання. Батьки поскаржились до суду мотивуючи ст.53 Конституції 
України, де проголошено обов’язковість середньої освіти. А що ви 
думаєте з цього питання? 

Заходи примусу 

 Застереження         


