
Варіант №9 
 
І рівень 
1.  … - це правомірний захист від суспільного небезпечного діяння шляхом 

нанесення шкоди нападникові: 
а) крайня необхідність; 
б) крайня оборона; 
в) необхідна оборона. 
 

2. Норма права складається з: 
а) диспозиції, прецеденту, санкції; 
б) диспозиції, гіпотези, санкції; 
в) гіпотези, диспозиції, галузі. 
 

3. Адміністративний арешт встановлюється на строк до: 
а) 1 місяця; 
б) 25 діб; 
в) 15 діб. 
 

ІІ рівень 
4. Обрати вірні твердження: тоталітарним режимам властиві наступні риси: 

а) вільні вибори; 
б) наявність загальнообов’язкової єдиної державної ідеології; 
в) конституційне розділення органів державної влади на три гілки; 
г) монополія на здійснення влади з боку закритої еліти. 
 

5. Закінчіть або доповніть речення: 
а) Роботодавець зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно 
оформлену … і провести з ним … ; 
б) Особа, яка займає пост … , зберігає це звання … , за умови, що вона не 
була зміщена з нього … . 
 

6. Додати пропуски у схемі 
… … 
 

 
 
 

 … 
 … 

ІІІ рівень 
 

7. Заповніть таблицю, обираючи обставини, що наведені нижче: 
Обставини, що обтяжують 
відповідальність 

Обставини, що пом’якшують 
відповідальність 

  
1. Вчинення злочину вперше; 
2) Необхідна оборона; 

Припинення повноважень Президента в Україні 



3) Залучення до злочинної діяльності неповнолітніх; 
4) Крайня необхідність; 
5) Вчинення злочину на замовлення; 
6) Щире розкаяння; 
7) Дії внаслідок сп’яніння. 
 

8. Дайте характеристику патріархальної теорії походження держави. 
 
9. Сформулюйте визначення: 

а) Піклування - …; 
б) Абсентеїзм - …; 
в) Розбій - … . 

 
IV рівень 
Вирішити юридичні задачі 
10. Проаналізуйте наведену ситуацію з правової точки зору. Водій С. сидів за 

кермом власного автомобіля, коли туди вскочив незнайомець. Погрожуючи 
пістолетом, цей чоловік змусив С. допомогти йому втекти від переслідування 
представниками правоохоронних органів. Під час втечі неодноразово 
створювалась аварійна ситуація на проїжджій частині. 

 
11. Визначте структурні елементи норм права. Яких елементів немає у 

зазначених нормах? 

а) «Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) карається штрафом від 
п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними 
роботами на термін до двох років, або позбавленням волі до чотирьох років» 
(Кримінальний Кодекс України) 

б) Участь в організованих без дозволу азартних іграх (карти, рулетка, 
«наперсток» та ін.) на гроші, речі та інші цінності, а також прийняття ставок 
приватними особами на спортивних та інших змаганнях тягнуть за собою 
попередження або накладення штрафу від трьох до семи неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян з конфіскацією грального приладдя, а також грошей, речей та інших 
цінностей, що є ставкою у грі, або без такої (Кодекс України про адміністративні 
правопорушення); 

в) Споживач при виявленні недоліків чи фальсифікації товару протягом 
гарантійного терміну в порядку та строки, встановлені законодавством, і на підставі 
обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від 
продавця або виробника: безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування 
витрат на їх виправлення споживачем чи третьою особою; заміни на товар аналогічної 
марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості; відповідного зменшення його  

купівельної  ціни.... (Закон України «Про захист прав споживачів»); 
г) Якщо жінка має двох і більше неповнолітніх дітей, то дирекція заводу повинна 

надати їй додатково 3-5 днів до відпустки. Порушення цього права може бути 
оскаржено у комісії з трудових спорів чи в судовому порядку (із колективного 
трудового договору). 

12. Президент України знаходиться на посаді протягом майже 10 років. Чи може 
він, на вашу думку, бути обраним президентом ще на один термін? 


