
Варіант 1

І рівень (6 балів)-

Завдання 1-12 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА 
ПРАВИЛЬНА (по 0,5 бала за кожну правильну відповідь).

1. Визначте, у якому джерелі містяться правові норми 
А Біблія
Б закони і підзаконні акти 
В підручники з правознавства 
Г звернення Президента України.
2. Укажіть, що потребує нотаріального посвідчення державної реєстрації 
А купівля будинку в селі
Б дарування фотоальбому 
В придбання шкільної форми
Г обмін книжками із власної бібліотеки з товаришем

3. Оберіть вид діяльності, яка є підприємницькою 
А робота за трудовим договором на заводі
Б робота за контрактом у фермерському господарстві за кордоном 
В надання послуг з ремонту квартири будівельною компанією 
Г допомога онука бабусі по господарству
4. Визначте вік особи, з якого за загальним правилом настає кримінальна 
відповідальність за вчинення злочину
А 14 років 
Б 16 років 
В 18 років 
Г 21 рік
5. Визначте, що зайве в переліку ознак норм моралі 
А підтримуються силою громадської думки
Б є загальнообов'язковими 
В існують у свідомості й переконаннях людини 
Г їх порушення викликає громадський осуд
6. Визначте, яке діяння є правопорушенням:
А некорисне для суспільства діяння
Б думки, ідеї людини 
В протиправне діяння 
Г ризиковане діяння
7. Позначте усталені правила поведінки, що склались у суспільстві в результаті їх 
тривалого повторення
А норми права 
Б традиції та звичаї 
В норми моралі 
Г корпоративні норми
8. Укажіть вік, з якого зміна громадянства батьками дитини може відбуватися лише за 
згодою останньої
А 7 років 
Б 10 років



В 14 років 
Г 16 років
9. Укажіть, який закон є' Основним законом нашої держави 
А Закон України "Про громадянство"
Б Конституція України 
В Закон України "Про державний прапор"
Г Закон України "Про вибори народних депутатів України".
10. Укажіть, де містяться норми, що встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є 
злочинами та які види покарань і в яких межах можуть бути застосовані до винних у їх 
вчиненні осіб
А у Кодексі України про адміністративні правопорушення 
Б у кримінальному процесуальному кодексі України 
В у Загальній частині Кримінального кодексу України 
Г у Особливій частині Кримінального кодексу України
11. Укажіть вікові межі членства осіб у дитячих організаціях України 
А від 6 до 16 років
Б від 6 до 18 років 
В від 10 до 18 років 
Г від 14 до 21 року
12. Укажіть, до якого віку встановлюється опіка над дитиною, позбавленою 
батьківського піклування
А 10 років 
Б 14 років 
В 16 років 
Г 18 років

II рівень (6 балів)

Завдання 13-16 -  ці завдання пропонують 6 або більше варіантів відповідей, серед 
яких правильними є ТРИ (по 0,5 бала за кожний правильний варіант відповіді у 
завданні)

13. Визначте види соціальних норм

А норми права 
Б релігійні свята 
В моральні норми 
Г корпоративні норми 
Д нормативно-правовий акт 
Е міжнародний правовий акт
14. Визначте де названо документи, що приймає суд з конкретної справи

А рішення 
Б ухвала 
В наказ 
Г постанова 
Д указ 
Е настанова
15. Оберіть перелік особистої приватної власності подружжя 
А коштовності
Б премії та нагороди за особисті заслуги



В майно, набуте подружжям під час шлюбу 
Г майно, успадковане одним із подружжя під час шлюбу 
Д шини для автомобіля,'який є власністю одного з подружжя 
Е заробітна плата
16. Оберіть обставини, що звільняють від цивільно-правової відповідальності 
А необхідна оборона 
Б уявна оборона 
В крайня необхідність 
Г непереборна сила 
Д вина кредитора 
Е діяння пов’язане з ризиком

III рівень (6 балів)

Завдання 17-18 -  до кожного з завдань, позначених цифрою, доберіть один 
правильний, позначений буквою (за кожну правильну відповідність (логічну пару) у 
завданні по 0,5 бала).

17. Установіть відповідність між відносинами та галузями права, норми яких їх 
врегульовують

1. поліцейський і порушник правил дорожнього руху А. Адміністративне право
2. продавець і покупець Б. Цивільне право
3. роботодавець і працівник В. Трудове право
4. батьки і діти Г. Сімейне право

Д.Фінансове право
18. Установіть відповідність між об’єктами і формами власності

1. міська школа А приватна власність
2. атомна електростанція Б колективна власність
3. природні ресурси В комунальна власність
4. товариство з обмеженою відповідальністю Г державна власність

Д власність народу України
Завдання 19 -  передбачає встановлення правильної послідовності (за правильно 

встановлену послідовність -  2 бали, за встановлення першої і останньої -  1 бал, за 
встановлення першої або останньої — 0,5 бала).

19. Розташуйте види республік у порядку зростання повноважень глави держави.

А президентсько-парламентська 

Б президентська 

В парламентська 

Г парламентсько-президентська 

IV рівень (6 балів)

Завдання 20 -  творче з розгорнутою письмовою відповіддю, оцінюється 6 балами. 
До уваги береться послідовність викладу, загальний рівень мовного оформлення, 
самостійність та логічність висновків та узагальнень.



20. Розв’язати правову ситуацію за запитаннями.

16-річний А. (учень школи) вирішив попрацювати на літніх канікулах. Він влаштувався 
пастухом корів у фермерське господарство друга свого батька. А. Положення якого 
нормативно-правового акта регулюють ці правовідносини? Б.Чи потрібна згода батьків 
А. для працевлаштування? Чому? В. Поясніть, робочий день якої’ тривалості 
встановлюватиметься для А.



Варіант 2

І рівень (6 балів)

Завдання 1-12 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА 
ПРАВИЛЬНА (по 0,5 бала за кожну правильну відповідь).

1. Оберіть, що з перерахованого є сім’єю.
А студент і студентка, які проживають у кімнатах гуртожитку поруч 
Б бабуся і онук, який гостює в неї на канікулах 
В сестра милосердя і дідусь, якого вона доглядає 
Г жінка і чоловік, які проживають разом і виховують спільну дитину
2. Визначте вік, з якого настає адміністративна відповідальність особи за дрібне 
хуліганство
А 14 років 
Б 16 років 
В 18 років 
Г 21 рік
3. Визначте, що регулюють норми права.

А почуття людини

Б наміри людини 
В переконання людини 

Г поведінку людини
4. Визначте, що таке аліменти.
А обов'язкові платежі
Б благодійні внески 
В кошти на утримання дитини, батьків 
Г добровільні пожертви
5. Визначте зайве в переліку співучасників злочину 
А виконавець

Б пособник

В спонукальник

Г організатор

6. Укажіть, хто є стороною обвинувачення в кримінальному процесі 
А суддя
Б потерпілий 
В захисник 
Г прокурор
7. Укажіть орган, що уповноважений приймати рішення про позбавлення батьківських 
прав особи 
А суддя 
Б потерпілий 
В захисник 
Г прокурор



8. Визначте, що означає поняття «права і свободи людини»
А необхідні для життя і розвитку можливості людини
Б індивідуальні інтереси людини 
В потреби людини 
Г гарантії держави
9. Укажіть вік, з якого особа може зареєструватися підприємцем 
А 14 років
Б 16 років 
В 18 років 
Г 21 рік
10. Укажіть, що таке «аліменти»
А обов’язкові платежі до бюджету 
Б благодійні внески
В кошти на утримання дитини, батьків чи одного з подружжя 
Г добровільні пожертви
11. Укажіть, що є фактичною підставою кримінальної відповідальності 
А установлений склад злочину
Б порушення кримінальної справи 
В доведення вини обвинуваченого 
Г рішення суду
12. Піклування встановлюється над дитиною віком від 
А 10 років
Б 14 років 
В 16 років 
Г 18 років

II рівень (6 балів)

Завдання 13-16 -  ці завдання пропонують 6 або більше варіантів відповідей, серед 
яких правильними є ТРИ (по 0,5 бала за кожний правильний варіант відповіді у 
завданні)

13. Укажіть варіант, у якому перераховано нормативно-правові акти, що є законами

А Конституція України 
Б Сімейний кодекс України
В Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»
Г рішення Конституційного Суду України щодо відповідності закону Конституції 
України
Д Указ Президента України про помилування конкретної особи
Е Постанова Верховної Ради України «Про формування складу Кабінету Міністрів 
України»
14. Оберіть варіант, де вказано документи, що за загальним правилом подаються особою 
під час працевлаштування

А паспорт

Б характеристика сусідів

В лист рекомендація з попереднього місця роботи 

Г трудова книжка



Д довідка з результатами медичного огляду 

Е автобіографія

15. Оберіть види спільної сумісної власності 

А майно, придбане подружжям у шлюбі

Б майно товариства з обмеженою відповідальністю 

В земля співвласників житлового будинку 

Г земля сільськогосподарського кооперативу 

Д майно осіб, що ведуть фермерське господарство 

Е речі індивідуального користування

16. Оберіть питання, які регулюються трудовим договором 

А місце роботи

Б час початку дії трудового договору 

В трудова функція

Г строки і форми виплати заробітної плати 

Д режим роботи, тривалість робочого часу і часу відпочинку 

Е мінімального рівня оплати праці 

III рівень (6 балів)

Завдання 17-18 -  до кожного з завдань, позначених цифрою, доберіть один 
правильний, позначений буквою (за кожну правильну відповідність (логічну пару) у 
завданні по 0,5 бала).

17. У становіть відповідність між відносинами та галузями права, норми яких їх 
врегульовують

1. платник податків і орган, що їх стягує А. Адміністративне право.
2. усиновлювач і усиновлена ним дитина Б. Цивільне право
3. власник і наймач житлового приміщення В. Сімейне право
4. пенсіонер і органи соціального забезпечення Г. Конституційне право

Д. Фінансове право
18. Установіть відповідність між правовим статусом осіб та змістом

1. особи, що мають політико-правовий зв'язок з 
державою

А іноземці

2. особи без громадянства Б апатриди
3. особи, які мають два і більше громадянства В біпатриди
4.особи , що є громадянами іншої держави Г біженці

Д громадяни



Завдання 19 -  передбачає встановлення правильної послідовності (за правильно 
встановлену послідовність -  2 бали, за встановлення першої і останньої -  1 бал, за 
встановлення першої'або останньої — 0,5 бала).

19. Розташуйте освітньо-кваліфікаційні рівні в порядку їх зростання 

А бакалавр

Б магістр 

В спеціаліст 

Г молодший спеціаліст 

IV рівень (6 балів)

Завдання 20 -  творче з розгорнутою письмовою відповіддю, оцінюється 6 балами. 
До уваги береться послідовність викладу, загальний рівень мовного оформлення, 
самостійність та логічність висновків та узагальнень.

20. Розв’язати правову ситуацію за запитаннями.

В. і Г. знають одне одного змалечку, а їхні батьки дружать сім'ями. В. і Г. (обом по 16 
років) вирішили одружитись, і батьки благословили їх за старовинним українським 
звичаєм.

A. Положення якого нормативно-правового акта регулюють ці відносини?

Б.Назвіть умови укладення шлюбу.

B. Чи достатньо для укладення шлюбу В. і Г. згоди батьків? Поясніть, чи можуть В. І Г. 
зареєструвати шлюб в органах реєстрації актів цивільного стану.



Варіант З

І рівень (6 балі-в)

Завдання 1-12 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА 
ПРАВИЛЬНА (по 0,5 бала за кожну правильну відповідь).

1. Укажіть найпоширеніше джерело права в Україні
А міжнародні договори 
Б правові звичаї 
В нормативно-правові акти 
Г релігійно-правові норми
2. Укажіть, хто може брати участь у правовідносинах
А виключно фізичні особи 
Б виключно юридичні особи 
В виключно державні установи 
Г юридичні і фізичні особи
3. Визначте зайве в переліку умов укладання шлюбу 
А наречені не можуть перебувати в іншому шлюбі
Б благословення батьків 
В досягнення шлюбного віку

Г добровільна згода жінки і чоловіка
4. Укажіть вік, з якого особа може зареєструватися підприємцем
А 14 років 
Б іб  років 
В 18 років 
Г 21 рік
5. Визначте, які соціальні норми відображають уявлення людей про добро і зло, 
справедливість і несправедливість, гуманність і негуманність.
А норми права
Б традиції та звичаї 
В норми моралі 
Г корпоративні норми
6. Укажіть, коли було прийнято Конституцію України 
А 28 червня 1996 року
Б 24 серпня 1991 року 
В 16 липня 1990 року 
Г 8 грудня 2004 року
7. Укажіть тривалість щорічної основної відпустки неповнолітніх працівників 
А 12 календарних днів
Б 24 календарні дні 
В 31 календарний день 
Г 56 календарних днів
8. Визначте вік, з якого настає адміністративна відповідальність особи за дрібне 
хуліганство 
А 14 років



Б 16 років 
В 18 років 
Г 21 рік
9. Укажіть, яке джерело права є найпоширенішим в Україні 
А міжнародні договори
Б правові звичаї 
В нормативно-правові акти 
Г релігійно-правові норми
10. Укажіть, хто є учасником правовідносин 
А виключно фізичні особи
Б виключно юридичні особи
В виключно державні органи й установи
Г фізичні та юридичні особи, держава, територіальні громади
11. Визначте зайве в переліку основних умов укладення шлюбу 
А неперебування наречених в іншому шлюбі
Б благословення батьків осіб, які бажають укласти шлюб 
В досягнення шлюбного віку 
Г вільна згода жінки і чоловіка
12. Укажіть міжнародний документ, прийнятий ООН 10 грудня 1948 р.
А Загальна декларація прав людини
Б Декларація прав дитини 
В Конвенція ООН про права дитини
Г Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 

II рівень (6 балів)

Завдання 13-16 -  ці завдання пропонують 6 або більше варіантів відповідей, серед 
яких правильними є ТРИ (по 0,5 бала за кожний правильний варіант відповіді у 
завданні)

13.Оберіть варіанти де містяться конституційні обов’язки громадян України 

А обов’язок захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України 

Б обов’язок додержуватися Конституції України та законів України 

В обов’язок громадян сплачувати податки та збори в розмірах, установлених законом 

Г обов’язок громадян виховувати дітей у любові 

Д обов’язок громадян поважати батьків 

Е обов’язок здобути вищу освіту

14. Перерахуйте співучасників злочину 

А виконавець 

Б пособник 

В керівник 

Г спонукальник 

Д організатор



Е замовник

15. Оберіть види заходів адміністративного впливу, що можуть застосовуватись до 
неповнолітніх за вчинення адміністративних правопорушень

А зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого

Б попередження

В догана

Г зобов’язання відшкодувати завдані збитки 

Д арешт 

Е штраф

16. Оберіть варіанти, у яких вказано, до яких осіб не застосовується адміністративний 
арешт

А до вагітних жінок 

Б пенсіонери 

В особи похилого віку

Г до жінок, які мають дітей у віці до 12 років 

Д до неповнолітніх 

Е інваліди III групи

III рівень (6 балів)

Завдання 17-18 -  до кожного з завдань, позначених цифрою, доберіть один 
правильний, позначений буквою (за кожну правильну відповідність (логічну пару) у 
завданні по 0,5 бала).

17. Установіть відповідність між діяннями і видами юридичної відповідальності

1. несвоєчасне отримання паспорта громадянином , який досяг 
16-річного віку

А. Кримінальна.

2. порушення водієм правил дорожнього руху, що призвело до 
загибелі людини.

Б.
Адміністративна

3. систематичне невиконання працівником трудових обов’язків В. Цивільно- 
правова

4. невиконання особою умов договору позики забезпечення Г. Трудова
Д. Дисциплінарна

18.У становіть відповідність між об’єктами і формами власності

1. міська школа А приватна власність
2. атомна електростанція Б колективна власність
3. природні ресурси В комунальна власність



4. товариство з обмеженою відповідальністю Г державна власність
Д власність народу України

Завдання 19 -  передбачає встановлення правильної послідовності (за правильно 
встановлену послідовність -  2 бали, за встановлення першої і останньої -  1 бал, за 
встановлення першої або останньої — 0,5 бала).

19. Розташуйте у правильній хронологічній послідовності держави які існували на 
території України

А Київська Русь

Б Боспорське царство

В Галицько-Волинське князівство

Г держава Богдана Хмельницького

IV рівень (6 балів)

Завдання 20 -  творче з розгорнутою письмовою відповіддю, оцінюється 6 балами. 
До уваги береться послідовність викладу, загальний рівень мовного оформлення, 
самостійність та логічність висновків та узагальнень.

20. Розв’язати правову ситуацію за запитаннями.

Двоє підлітків — О. (17 років) і Д. (15 років) нецензурно лаялися в електричці, 
зневажливо ставилися до пасажирів, грубо реагували на їхні зауваження. Вийшовши на 
станції, вони штовхнули громадянина Є., який зробив їм зауваження, зняли з нього 
шапку і закинули на дерево. Незабаром їх затримали працівники міліції, які здійснювали 
патрулювання в цьому районі.

A. Який вид (види) правовідносин за галуззю права є в цій ситуації?
Б.Чи є ознаки правопорушення у цій ситуації? Поясніть.
B. Яку відповідальність нестимуть підлітки? Обґрунтуйте свою думку.


