ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА
Завдання 1—39 мають по чотири варіанти відповіді, із яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
1. Визначте, яка з зазначених ознак притаманна виключно державній владі:
А спирається переважно на авторитет особи, яка уособлює владу;
Б можливе легальне застосування примусу;
В розповсюджується на певну групу людей;
Г не має чітких територіальних меж.
2. Визначте, на які форми поділяються держави за державним (політичним) режимом:
А монархічні і республіканські;
Б демократичні і недемократичні;
В унітарні і складні;
Г федеративні і конфедеративні.
3. Визначте, здійснення якого із видів систематизації призводить до створення нового
нормативного акта:
А кодифікація;
Б інкорпорація;
В ратифікація;
Г денонсація.
4. Яка з зазначених функцій не притаманна демократичній правовій державі:
А забезпечення законності та правопорядку в країні;
Б налагодження та розвиток міжнародних відносин з іншими державами;
В захист державного суверенітету;
Г підтримання панівного становища окремих верств населення.
5. Визначте, який з зазначених правових актів є індивідуальним:
А Указ Президента України «Про призначення посла України в ФРН»;
Б Закон України «Про міліцію»;
В Конституція України;
Г Наказ Міністерства освіти і науки України «Про порядок проведення державної
підсумкової атестації в загальноосвітніх школах України».
6. Визначте форму правління описаної держави:
Глава держави — король, він призначає та звільняє з посад міністрів, в окремих випадках
може розпустити парламент. Королівська влада є спадковою. Парламент обирається строком
на чотири роки, він приймає закони, визначає основні напрямки політики.
А обмежена монархія;
Б президентська республіка;
В парламентська республіка;
Г абсолютна монархія.
7. Визначте, в якому з зазначених випадків П. підлягатиме юридичній відповідальності:
А водій таксі П. завдала поранення пасажирові, який спробував відібрати в неї денну
виручку;
Б командир пожежної частини П. під час пожежі наказав розібрати сарай, що заважав
здійснити евакуацію людей з палаючого житлового будинку;
В водій П., рятуючи пішохода, що вибіг на дорогу, направив машину на узбіччя та збив
стовп освітлення;
Г громадянин П. не сплатив податок, пояснивши, що йому невідомий закон про цей податок.

8. Визначте, яким поняттям необхідно доповнити пропоновану схему:
А імперія;
Б монархія;
В республіка;
Г демократія.

9. Визначте, коли відбувся референдум, на якому було підтверджено Акт проголошення
незалежності України:
А 16.07.1990;
Б 24.08.1991;
В 1.12.1991;
Г 28.06.1996.
10. Визначте, з якого віку громадяни України мають право голосу під час виборів народних
депутатів України:
А з 16 років;
Б з 18 років;
В з 21 року;
Г з 25 років.
11. Визначте, яка кількість народних депутатів має бути обраною для визнання Верховної
Ради України повноважною:
А не менше 150 депутатів;
Б не менше 225 депутатів;
В не менше 300 депутатів;
Г не менше 450 депутатів.
12. Визначте, яким є строк повноважень судді Конституційного Суду України:
А 5 років;
Б 7 років;
В 9 років;
Г 10 років.
13. Визначте, яке з зазначених прав не належить до невід’ємних прав особи та громадянина:
А право на життя;
Б право на свободу;
В право на особисту недоторканність;
Г право на достатній життєвий рівень.
14. Визначте, як відповідно до Конституції України Президент України призначає голів
місцевих державних адміністрацій:
А призначає самостійно;
Б призначає за поданням Кабінету Міністрів України;
В призначає за згодою Верховної Ради України;
Г призначає за згодою відповідного органу місцевого самоврядування.

15. Визначте, яке з пропонованих тверджень не відповідає Конституції України:
А Україна є унітарною державою;
Б право визначати й змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові;
В в Україні визнається й діє принцип верховенства закону;
Г чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, є частиною національного законодавства України.
16. Визначте, у кого з зазначених осіб немає підстав для втрати громадянства України:
А чоловік, громадянин України, що рік тому виїхав з України до Пакистану та вступив на
службу до поліції цієї держави;
Б жінка — громадянка України, яка одружилася з громадянином Лівану та за
законодавством цієї держави автоматично отримала громадянство чоловіка;
В чоловік — громадянин України, який добровільно прийняв громадянство Індії, де
постійно проживає;
Г жінка, колишня громадянка Грузії, яка отримала громадянство України, а потім взяла
участь у виборах парламенту Грузії.
17. Визначте, в якому із зазначених випадків обмеження прав людини є правомірним:
А громадянину України Я. відмовили у виїзді до Чехії для відпочинку у зв’язку з обізнаністю його з державною таємницею;
Б районна державна адміністрація заборонила проведення мітингу у зв’язку з незначною
кількістю бажаючих взяти в ньому участь;
В громадянину Т. відмовили в наданні невідкладної медичної допомоги, посилаючись на
відсутність у нього свідоцтва про медичне страхування;
Г громадянину Д. відмовили в прийомі на роботу в Полтавську обладміністрацію в зв’язку
з відсутністю реєстрації в м. Полтаві.
18. Визначте, хто з вказаних осіб має право бути членом політичної партії в Україні:
А громадянин України, 27 років, працює викладачем Національного педагогічного
університету;
Б громадянка України, 17 років, студентка медичного університету;
В громадянин Молдови, 39 років, працює в Україні менеджером;
Г громадянин України, 29 років, майор Збройних Сил України.
19. Визначте, в якому з пропонованих випадків громадянин звільняється від військової
служби:
А громадянин К., 20 років, який є депутатом сільради;
Б громадянин Е., 22 роки, брат якого загинув під час служби в армії;
В громадянин Н., 23 роки, який після закінчення інституту вчиться в заочній аспірантурі;
Г громадянин Ш., 21 рік, є студентом університету.
20. Визначте, в якому з зазначених випадків було порушено законодавство України:
А громадянці Л. відмовили в прийомі на роботу лікарем в зв’язку із належністю до
незареєстрованої релігійної групи;
Б громадянин В. направлений для проходження альтернативної служби в зв’язку із тим,
що його релігійні переконання не дозволяють тримати в руках зброю;
В релігійна громада створила недільну школу для дітей;
Г міська рада надала релігійній громаді будинок колишнього клубу для богослужінь.
21. Визначте, в якому з зазначених випадків Президент України діяв у відповідності з
нормами Конституції України:
А отримавши від Верховної Ради прийнятий нею закон, Президент підписав його на
вісімнадцятий день після отримання та передав його для оприлюднення;

Б отримавши від Верховної Ради прийнятий нею закон, Президент не погодився з ним
та на десятий день після отримання повернув його в Верховну Раду з умотивованими
зауваженнями;
В отримавши від Верховної Ради прийнятий нею закон, Президент не погодився з ним
та на восьмий день після отримання передав для розгляду до Конституційного Суду
України;
Г отримавши від Верховної Ради прийнятий нею закон, Президент на шостий день після
отримання передав його до Кабінету Міністрів для погодження.
22. Визначте, яка з пропонованих характеристик Кабінету Міністрів України та порядку
його формування відповідає Конституції України:
А Кабінет Міністрів України є єдиним органом виконавчої влади в Україні, який
призначається Президентом України за згодою Верховної Ради України;
Б Кабінет Міністрів України є вищим органом в системі виконавчих органів України, який
відповідальний перед Президентом України та підзвітний і підконтрольний Верховній Раді
України;
В Кабінет Міністрів України є центральним органом державної влади в Україні, до складу
якого входять члени уряду, призначені Президентом України;
Г Кабінет Міністрів є вищим органом виконавчої влади в Україні, який формується
Президентом України за поданням Верховної Ради України.
23. До вас звернувся за консультацією громадянин України, корінний одесит, віком 34
роки, володіє російською та румунською мовами. За освітою — юрист, 14 років працює
в прокуратурі. Визначте, на які з зазначених посад він може бути обраний (призначений):
А Президента України;
Б Народного депутата України;
В Судді Конституційного Суду України;
Г Судді загального суду.
24. Громадянина П., лікаря міської лікарні, звільнили з роботи. Він вважає звільнення
незаконним та вирішив звернутися до суду. Визначте, який з зазначених судів має
розглянути цю справу:
А загальний суд;
Б господарський суд;
В адміністративний суд;
Г Конституційний Суд України.
25. Визначте, який шлюбний вік встановлено в Україні для жінок:
А 15 років;
Б 16 років;
В 17 років;
Г 18 років.
26. Визначте, яка мінімальна тривалість відпустки для повнолітніх працівників:
А 15 днів;
Б 20 днів;
В 24 дні;
Г 31 день.
27. Визначте, який мінімальний стаж роботи (страховий стаж) повинен мати чоловік для
отримання трудової пенсії за віком:
А 5 років;
Б 10 років;
В 20 років;
Г 25 років;
28. Визначте, який обсяг цивільної дієздатності мають неповнолітні особи в віці від 14 до
18 років:
А повну;
Б неповну;
В обмежену;
Г часткову.

29. Визначте, на який максимальний строк позбавлення волі може бути засуджено
неповнолітнього за умисний злочин, пов'язаний з позбавленням потерпілого життя:
А 10 років;
Б 15 років;
В 20 років;
Г можливе довічне позбавлення волі.
30. Визначте, яка максимальна тривалість робочого тижня встановлена для працівників,
які працюють в шкідливих умовах:
А 18 годин;
Б 24 години;
В 36 годин;
Г 40 годин.
31. Який з зазначених методів є методом адміністративного переконання:
А адміністративний арешт;
Б затримання правопорушника;
В перевірка паспортного режиму;
Г заохочення.
32. Визначте, яка з зазначених умов трудового договору є обов’язковою:
А трудова функція працівника (посада, кваліфікація);
Б строк дії договору;
В умови надання неповного робочого часу;
Г пільги, що надаються працівникові.
33. Визначте, кому з зазначених осіб обмежено право або заборонено займатися
підприємницькою діяльністю:
А школяреві віком 17 років;
Б пенсіонерові віком 67 років;
В співробітникові районної державної адміністрації віком 38 років;
Г жінці, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною.
34. Визначте, яке з зазначених тверджень є помилковим:
А учасниками цивільних правовідносин є фізичні та юридичні особи;
Б цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її народження;
В зміст правочину не повинен суперечити законодавству України та моральним засадам
суспільства;
Г цивільно-правовий правочин повинен бути обов’язково укладений в письмовій формі.
35. Визначте, хто з зазначених осіб має право на обов’язкову частку спадщини:
А 19-річний син спадкодавця, студент;
Б 23-річна дружина спадкодавця, інженер;
В 78-річна мати спадкодавця, пенсіонер;
Г 32-річний брат спадкодавця, інвалід з дитинства.
36. Визначте, в якому з зазначених випадків порушено порядок вступу до шлюбу:
А уклали шлюб 17-річна громадянка України В. та 19-річний громадянин США;
Б уклали шлюб 20-річна громадянка України П. та її двоюрідний брат, 21-річний громадянин України К.;
В зареєстрували шлюб у м. Києві громадяни США — 32-річна громадянка П. та 28-річний
громадянин У.;
Г уклали шлюб громадянин Р., який засуджений до позбавлення волі та перебуває під
вартою, та громадянка Л.

37. Визначте, в якому з зазначених випадків не було порушено порядок укладання трудового
договору:
А громадянину Ц., 17 років, влаштовується продавцем, призначено випробування
строком 1 тиждень;
Б громадянину Р., 57 років, влаштовується на роботу матросом, призначено
випробування строком 3 місяці;
В громадянці Т., 26 років, матері двох дітей, влаштовується на роботу ткалею,
призначено випробування строком 1 місяць;
Г громадянці О., 26 років, влаштовується бухгалтером після закінчення інституту,
призначено випробування строком 2 місяці.
38. Громадянин П. на темній вулиці зустрів жінку та, погрожуючи ножем, відібрав у неї
коштовності та гроші. Визначте кваліфікацію подій:
А скоєно шахрайство;
Б скоєно крадіжку;
В скоєно грабіж;
Г скоєно розбій.
39. Громадяни Ч., Ж., Л., К. проникли до офісу та пограбували його. При цьому Ч. заздалегідь
здійснив розвідку, з’ясував систему охорони, визначив дії кожного з учасників
злочину, але не брав безпосередньої участі в пограбуванні. Ж. доставив групу до офісу
автомобілем та чекав співучасників в машині. Л. та К. безпосередньо здійснили
проникнення в офіс та винесли цінності. Визначте вид співучасті громадянина Ч. в цьому
злочині:
А організатор;
Б виконавець;
В підмовник;
Г пособник.

У завданнях 40—42 встановіть відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами — утворіть логічні пари.
40. Визначте, до якого виду відповідальності може бути притягнуто винних в кожному з зазначених випадків:
1
2
3
4

А
громадянин К. під час руху на
Б
автомобілі перевищив швидВ
кість;
громадянка Р. запізнилася на
Г
роботу без поважних причин;
громадянин В. здійснив крадіжку
Д
коштовностей з ювелірного
магазину;
громадянка С. своєчасно не
повернула борг.

кримінальна відповідальність;
дисциплінарна відповідальність;
адміністративна відповідальність;
цивільно-правова відповідальність;
матеріальна відповідальність.

41. Визначте, до юрисдикції (відання) якого суду належать зазначені справи:
1 справа про невиконання угоди між
фірмою «В» та заводом «П»

А Конституційний Суд
України;

2 про поставки товарів;
3 справа про незаконне звільнення з
роботи в школі громадянина Т.;
4 справа про відмову сільради виділити
землю громадянину К.;
5 справа про тлумачення Закону України
«Про міліцію».

Б адміністративний суд;
В господарський суд;
Г загальний суд;
Д суд в трудових
справах

42. Визначте, якому з видів господарських товариств відповідає кожне з запропонованих
визначень:
1

2

3

4

Товариство, яке має статутний фонд,
поділений на визначену кількість акцій
однакової номінальної вартості і несе
відповідальність
за
зобов’язаннями
тільки майном товариства;
Товариство, що має статутний фонд,
поділений на частки, розмір яких
визначається установчими документами,
та
учасники
якого
несуть
відповідальність
за
зобов’язаннями
товариства
у межах
вкладів
до
статутного фонду;
Товариство, що має статутний фонд,
поділений на частки, розмір яких
визначається установчими документами,
та
учасники
якого
несуть
відповідальність
за
зобов’язаннями
товариства у межах як вкладів до
статутного фонду, так і належним їм
майном в розмірі кратному їх внеску до
статутного фонду;
Товариство, учасники якого несуть
відповідальність
за
зобов’язаннями
товариства всім своїм майном.

А
Б
В
Г
Д

повне товариство;
командитне
товариство;
акціонерне
товариство;
товариство з обмеженою відповідальністю;
товариство з додатковою відповідальністю.

У завданнях 43—45 розташуйте явища, події, правові акти у правильній послідовності.
Цифрі 1 має відповідати обрана Вами перша подія, явище, правовий акт, цифрі 2 — друга
і так далі.
43. Розташуйте запропоновані правові акти в хронологічному порядку їх прийняття:
А Литовський Статут;
Б Руська правда;
В Березневі статті;
Г Четвертий Універсал Центральної Ради.
44. Розташуйте пропоновані права у відповідності з віком, з якого особа їх отримує (від
меншого до більшого):
А
Б
В
Г

право бути обраним народним депутатом України;
право брати участь в референдумі;
право самостійно розпоряджатися власним заробітком;
право бути членом дитячої організації.

45. Розташуйте названих осіб в порядку належності їх до черг спадкування (від першої до
п’ятої):
А рідна тітка;
Б особи, які проживали з спадкодавцем однією сім’єю не
менше п’яти років до дня відкриття спадщини;
В дружина спадкодавця;
Г дід з боку батька.

