Варіант №1
1. Які об’єкти екологічного права ви знаєте? Що є основою юридичної
відповідальності в галузі екології?
2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Переконання та примус; злочин і проступок.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) В основі якої теорії лежить економічний фактор походження держави і
права:
1. класової;
2. технологічної;
3. демографічної;
4. патріархальної.
б) Суб’єктами цивільних правовідносин є:
1. матеріальні блага;
2. юридичні особи;
3. дії;
4. юридичні факти.
в) Правоздатність виникає з:
1. народження;
2. 14 років;
3. 16 років;
4. 18 років.
4. До громадянки Тесняк, що поверталася додому з роботи, у під’їзді її будинку
підійшли двоє чоловіків і, погрожуючи ножем та фізичною розправою, забрали гаманець,
золоті сережки та ланцюжок. Як кваліфікувати дії чоловіків?
5. Розв'яжіть правову задачу:
Б • В - А = Г • Ґ • Д , де:
А — Кількість видів форм територіального устрою.
Б — Кількість історичних типів держав.
В — Кількість функцій держави за сферами суспільного життя.
Г — Кількість форм реалізації функцій державою.
Ґ — Кількість форм держави.
Д — Кількість основних форм правління.

Варіант №2
1. Що є предметом екологічного права? Охарактеризуйте екологічні права та
обов’язки громадян.
2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Республіка й монархія; крадіжка та грабіж.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) Розробка та прийняття нормативно-правових актів задля забезпечення
життєдіяльності осіб та держави – це:
1. функція держави;
2. форма реалізації функцій держави;
3. метод реалізації функцій держави.
б) Залежно від фінансування юридичні особи поділяються на:
1. державні;
2. госпрозрахункові;
3. приватні;
4. господарські.
в) З якого віку настає неповна дієздатність:
1. з 13 років;
2. з 14 років;
3. з 15 років;
4. з 16 років.
4. Іван Іванович Іванов (55 років) внаслідок необережності став інвалідом II групи.
Пенсії, яку він отримує через інвалідність, йому ледве вистачає на прожиття. А ще
потрібно платити за квартиру та ліки. Тому він звернувся до суду із позовом про
стягнення аліментів із свого сина (30 років, вчитель, має сім'ю та двоє дітей), з яким не
підтримував стосунків упродовж останніх 25 років з моменту розлучення з матір’ю сина
(не зустрічався, не спілкувався, не брав участі у вихованні), при цьому він сплачував
аліменти на сина до його повноліття. Яке рішення прийме суд? Відповідь обґрунтуйте.
5. Розв'яжіть правову задачу:
(А : Б) + В + Г = Ґ, де:
А - мінімальна обідня перерва;
Б - термін, протягом якого виписується трудова книжка при
працевлаштуванні;
В - мінімальна щорічна відпустка;
Г - максимальний термін переведення на іншу роботу у випадку аварії;
Ґ - мінімальна відпустка для неповнолітніх.

першому

Варіант №3
1. Обґрунтуйте спеціальні та особливі вимоги до суб’єктів господарювання, що
здійснюють фармацевтичну практику.
2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Унітарна держава та федерація; адвокатура та нотаріат.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) За самовільне будівництво житлового будинку настає яка відповідальність:
1. кримінальна;
2. адміністративна;
3. цивільно-правова.
б) До якого віку батьки повинні утримувати своїх дітей, якщо вони навчаються і
потребують допомоги:
1. до 18 років;
2. до 23 роки;
3. до 20 років;
4. до 25 років.
в) Права та обов’язки подружжя виникають з моменту:
1. укладання шлюбного договору;
2. подання заяви про реєстрацію шлюбу;
3. укладення шлюбу;
4. правильно все вище викладене.
4. Сім'я Сидоренків, їдучи відпочивати на море, з міркувань безпеки залишила своїм
сусідам Климовичам на збереження аудіо- та відеотехніку, дозволивши їм користуватися
нею. Коли Климовичі були на роботі, побутову техніку викрали злодії. Чи нестимуть
відповідальність Климовичі? Відповідь обґрунтуйте.
5. Розв'яжіть правову задачу:
Б • В — А = Г • Ґ • Д , де:
А — Кількість видів форм територіального устрою.
Б — Кількість історичних типів держав.
В — Кількість функцій держави за сферами суспільного життя.
Г — Кількість форм реалізації функцій державою.
Ґ — Кількість форм держави.
Д — Кількість основних форм правління.

Варіант №4
1. Перерахуйте кваліфікаційні вимоги до суб’єктів господарювання, які
здійснюють фармацевтичну практику.
2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Політична влада та державна влада; відставка президента та імпічмент.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) За порядком прийняття рішень державні органи класифікуються на:
1. одноособові та колегіальні;
2. первинні та похідні;
3. загальної та спеціальної компетенції;
4. органи законодавчої, виконавчої та судової влади.
б) Якого шляху походження держави і права не існує:
1. західного;
2. східного;
3. синтезного;
4. синтетичного.
в) Що є актами цивільного стану:
1. шлюб;
2. усиновлення;
3. народження фізичної особи;
4. правильно все вище викладене.
4. Сімнадцятилітня Марина навчається в університеті на відмінно й отримує
підвищену стипендію. Коли Марина придбала на отриману стипендію модні джинси — її
батьки заявили, що вони їм не подобаються, і дочка не мала права самостійно здійснювати
таку покупку, оскільки ще неповнолітня. Дайте характеристику юридичній ситуації. Чи
буде визнано даний правочин недійсним? Відповідь обґрунтуйте.
5. Розв'яжіть правову задачу:
(А + Б) : В = Г : Ґ - Д, де:
А - мінімальний вік, з якого особа може вступати у шлюб за дозволом (рішенням)
суду;
Б — мінімальна кількість місяців після спливу яких дитина, народжена дружиною,
не вважатиметься такою, що походить від чоловіка після встановлення між ними судом
режиму окремого проживання;
В — кількість підстав, передбачених законодавством для створення сім'ї;
Г - вік, з якого особа вважається неповнолітньою;
Ґ — кількість підстав припинення шлюбу;
Д - термін, протягом якого повинна бути зареєстрована новонароджена дитина.

Варіант №5
1. Які ліцензійні умови
фармацевтичної практики?

провадження

господарської

діяльності

з

2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Монарх і президент; закон і постанова.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) Укажіть ознаку держави:
1. публічна влада;
2. Конституційний суд;
3. Конституція;
4. правильно все вище викладене.
б) Якого історичного типу держави не існує:
1. сучасний;
2. перехідний;
3. соціалістичний;
4. американський.
в) Що є суб’єктами правовідносин:
1. держава;
2. речі;
3. послуги;
4. події.
4. Пасічник у тролейбусі викрав гаманець у Рогової, розрізавши її сумку «заточкою»,
спеціально виготовленою на заводі, де він працює. Визначте склад злочину, стадії
злочину.
5. Розв'яжіть правову задачу:
((А + Ґ) • В): Д = Г - Е + Б, де:
А - Кількість принципів, на яких ґрунтується законодавство України про
громадянство.
Б - Кількість видів підстав набуття громадянства України.
В - Кількість умов, які слід виконати особі для прийняття до громадянства України.
Г - Вік, з якого необхідна згода особи для набуття нею громадянства України.
Ґ - Кількість підстав припинення громадянства України.
Д - Кількість підстав припинення громадянства внаслідок втрати.
Е - Мінімальна кількість років, що повинна прожити особа в Україні, необхідні для
прийняття її до громадянства.

Варіант №6
1. Назвіть види та принципи підприємницької діяльності. Які види підприємств
можуть бути утворені в Україні?
2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Вибори та референдум; законодавча влада та виконавча влада.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) Здатність особи відповідати за свої вчинки - це:
1. правоздатність;
2. дієздатність;
3. деліктоздатність.
б) Що з нижче названого не є ознакою державної влади:
1. легітимність;
2. публічність;
3. універсальність;
4. територіальність.
в) Здатність держави проводити самостійну внутрішню й зовнішню політику це:
1. автономія;
2. суверенітет;
3. демократія;
4. лібералізм.
4. До юридичної консультації звернулася громадянка Кришталева із таким питанням:
її онук (13 років) хоче купити квартиру. Чи має він на це право? Яку відповідь вона
отримає? Чому?
5. Розв'яжіть правову задачу:
(А + Б) - В + Г = Ґ • Д + Е - 2, де:
А — максимальний час з моменту виявлення керівником дисциплінарного
правопорушення протягом якого накладається дисциплінарне стягнення;
Б — кількість святкових днів за трудовим законодавством;
В — час, через який надається обідня перерва;
Г — мінімальна щорічна відпустка;
Ґ — вік, з якого допускається прийом на роботу неповнолітніх за згодою одного із
батьків;
Д — максимальна обідня перерва;
Е — максимальний термін випробування для робітників.

Варіант №7
1. Дайте загальну характеристику Господарського кодексу. Охарактеризуйте
джерела підприємницького права.
2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Загальний суд і конституційний суд; депутатське звернення та депутатський запит.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) Формою територіального устрою є:
1. президентська республіка;
2. консервативна демократія;
3. унітарна держава з автономією.
б) Принцип формування парламенту за двома палатами називається:
1. денонсація;
2. імпічмент;
3. бікамералізм;
4. демократизм.
в) З якого віку настає повна дієздатність:
1. з 16 років;
2. з 17 років;
3. з 18 років;
4. з 21 року.
4. Громадянин В., керуючи власним легковим автомобілем, здійснив наїзд на
громадянина К. Проте до кримінальної відповідальності водія не було притягнуто,
оскільки його визнали невинним у скоєнні аварії. Разом із тим громадянин К. звернувся з
вимогою до громадянина В. про відшкодування завданих йому збитків у результаті аварії.
Після відмови громадянина В. громадянин К. подав позов у суд. Яке рішення прийме
суд? Відповідь обґрунтуйте.
5. Розв'яжіть правову задачу:
А + Б = (В + Г) • Ґ, де:
А — максимальний термін кримінального арешту для неповнолітніх;
Б — вік з якого до неповнолітнього може бути покладено обов’язок відшкодувати
заподіяні збитки як вид примусових заходів виховного характеру;
В — кількість видів кримінальних покарань;
Г – кількість обставин, що виключають злочинність діяння у кримінальному праві;
Ґ - мінімальна кількість осіб у злочинній організації.

Варіант №8
1. Які Ви знаєте нормативно-правові акти, що спрямовані на забезпечення прав
громадян на охорону здоров’я і медико-санітарне обслуговування?
2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Громадянство та підданство; освітній рівень та освітньо-кваліфікаційний рівень.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) Особа із неповною дієздатністю:
1. може самостійно розпоряджатися своїм заробітком;
2. може розпоряджатися своїм заробітком лише за згодою батьків;
3. повинна віддавати його на користь сім’ї.
б) Обмеженою монархією є:
1. теологічна;
2. деспотична;
3. дуалістична;
4. республіканська.
в) Апатрид - це:
1. особа без громадянства;
2. особа з подвійним громадянством;
3. біженець;
4. іноземець.
4. Мати п'ятикласника Сашка уклала договір купівлі-продажу від імені сина. За
договором Сашко став власником легкового автомобіля. Чи відповідає закону такий
договір? Чи було дотримано всіх умов дійсності цивільно-правового договору?
Відповідь обґрунтуйте.
5. Розв'яжіть правову задачу:
А - Б + В = Г + Ґ, де:
А - шлюбний вік чоловіка;
Б - мінімальна різниця у віці, яка повинна бути між усиновлювачем та
усиновлюваним;
В – вік, до досягнення якого над неповнолітнім встановлюється опіка;
Г - вік, до досягнення якого особа визнається малолітньою;
Ґ - мінімальний термін засудження до позбавлення волі одного із подружжя, який
надає право іншому розірвати шлюб на підставі лише його заяви.

Варіант №9
1. Назвіть основні права та обов’язки громадян у галузі охорони здоров’я.
2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Мажоритарна виборча система та пропорційна виборча система; вченим званням і
науковим ступенем.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) За пошкодження майна на виробництві настає відповідальність:
1. цивільна;
2. господарська;
3. матеріальна.
б) У випадку відсутності спадкоємців, якщо всі спадкоємці відмовились від
спадщини чи її позбавлені, спадщина переходить до:
1. держави;
2. відповідного органу місцевого самоврядування;
3. нотаріальної контори;
4. немає правильної відповіді.
в) Договір купівлі-продажу є:
1. безстроковий;
2. односторонній;
3. абстрактний;
4. немає правильної відповіді.
4. Михайло (17 років, навчається заочно в коледжі, працює у приватній фірмі) продав
моторолер, подарований батьками, своєму товаришеві, оскільки йому не вистачало
зароблених грошей для купівлі мотоцикла. Дайте характеристику юридичній ситуації.
Чи буде визнано даний правочин дійсним? Відповідь обґрунтуйте.
5. Розв'яжіть правову задачу:
(А + Б + В) • Г - Ґ = Д, де:
А - шлюбний вік жінок;
Б - вік, з якого над неповнолітнім встановлюється піклування;
В — кількість умов, дотримання яких — необхідне для вступу у шлюб;
Г — термін, через який реєструється шлюб після подання заяви до органу реєстрації
актів цивільного стану;
Ґ — вік, з якого береться до уваги думка дитини, щодо подальшого її місця
проживання при розлученні батьків;
Д - граничний вік, до якого батьки повинні утримувати своїх дітей у випадку, якщо
діти навчаються у вищих навчальних закладах.

Варіант №10
1. На які предмети (речі, майно) чоловік і дружина мають право особистої
приватної власності, а на які — право сумісної власності?
2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Апеляція та касація; коледж та інститут.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) У нормах конституційного права відсутня:
1. гіпотеза;
2. диспозиція;
3. санкція;
4. правильно все вище викладене.
б) До майнових прав автора належать:
1. право на використання твору;
2. право на недоторканність твору;
3. право на визнання людини творцем твору;
4. правильно все вище викладене.
в) В Україні існує:
1. єдине громадянство;
2. подвійне громадянство;
3. громадянин України може бути громадянином декількох держав;
4. правильно все вище викладене.
4. Завод, що випускає шини за договором постачання, 5 років регулярно
забезпечував автопідприємство шинами для вантажних автомобілів та тракторів, які
доставлялися залізницею. Проте чергова партія шин не була поставлена вчасно, оскільки
працівники залізниці оголосили страйк і повністю було припинено на кілька днів рух
потягів. Дайте характеристику юридичній ситуації. Чи нестиме цивільно-правову
відповідальність завод? Відповідь обґрунтуйте.
5. Розв'яжіть правову задачу:
А • Б - (В • Г - Ґ • Д) = Е - Є, де:
А - мінімальна кількість годин громадських робіт для неповнолітніх;
Б - вік з якого направляють неповнолітніх до загальноосвітніх шкіл соціальної
реабілітації;
В — вік з якого до неповнолітнього може бути покладено обов’язок відшкодувати
заподіяні збитки як вид примусових заходів виховного характеру;
Г - максимальний строк кримінального арешту;
Ґ - кількість змішаних покарань у Кримінальному кодексі України;
Д - максимальний термін позбавлення волі для неповнолітніх;
Е — максимальна кількість годин громадських робіт;
Є - максимальний розмір штрафу (у %) при засудженні особи до виправних робіт.

Варіант №11
1. Визначте зміст шлюбного договору. Які питання не можуть бути предметом
шлюбного договору?
2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Авторитарний політичний режим і тоталітарний політичний режим; ліцей та
колегіум.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) Конституцію України було прийнято:
1. 16 липня 1990 року;
2. 28 червня 1996 року;
3. 24 серпня 1991 року.
б) Політичні партії можуть бути:
1. всеукраїнськими;
2. регіональними;
3. міжнародними;
4. правильно все вище викладене.
в) Суб’єктами конституційно-правових відносин є:
1. народ держави;
2. інші держави світу;
3. фізичні особи;
4. правильно все вище викладене.
4. Громадянин Карпенко вирішив продати свій автомобіль за 20 000 гривень. Про це
взнав директор фірми, де працював Карпенко. Він запропонував продати авто йому за 16
000 гривень, пообіцявши Карпенку швидке просування по роботі в фірмі. Чоловік
погодився. Дайте характеристику юридичній ситуації. Чи буде визнано даний
правочин дійсним? Відповідь обґрунтуйте.
5. Розв'яжіть правову задачу:
А : (Б • В) - Г = Ґ + Д, де:
А - правочин повинен обов'язково укладатися у письмовій формі між фізичними
особами на суму, що перевищує ... грн.;
Б – кількість видів юридичних фактів у залежності від волі суб'єкта;
В – кількість видів дієздатності у цивільному праві в залежності від обсягу;
Г – вік, з якого настає неповна дієздатність;
Ґ - мінімальний вік, з якого неповнолітній несе цивільно-правову відповідальність;
Д – кількість книг, з яких складається Цивільний кодекс України.

Варіант №12
1. Перерахуйте права та обов’язки подружжя? Назвіть основні права та
обов’язки матері, батька і дитини.
2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Президентська республіка та парламентська республіка; мітинг і страйк.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) За політичним режимом Україна є:
1. республікою;
2. демократичною;
3. унітарною.
б) Громадяни України, які не є українцями - це:
1. національні меншини;
2. жителі АРК;
3. особи, які набули громадянства України;
4. немає правильної відповіді.
в) Документами, що підтверджують громадянство України, є:
1. паспорт громадянина України;
2. тимчасове посвідчення громадянина України;
3. посвідчення особи моряка;
4. правильно все вище викладене.
4. Володя (17 років), за подаровані на день народження гроші придбав
відеомагнітофон. Через кілька днів бабуся з дідусем теж подарували йому до дня
народження відеомагнітофон. Оскільки два магнітофони йому були непотрібні, Володя
один магнітофон із доплатою обміняв у свого товариша Андрія на чудовий цифровий
фотоапарат. Через місяць батьки Андрія, взнавши про обмін, звернулися до Володі з
вимогою повернути фотоапарат, повертаючи відео та гроші. Але Володя та його батьки
відмовилися. Як буде вирішено ситуацію? Відповідь обґрунтуйте.
5. Розв'яжіть правову задачу:
(А + Б) • В = Г + Ґ + Д, де:
А – вік, з якого настає повна дієздатність;
Б - кількість видів спільної власності;
В — кількість черг спадкоємців;
Г — термін, протягом якого після смерті автора охороняються майнові права;
Ґ — вік, з якого особа набуває повної дієздатності, якщо вона бажає займатися
підприємницькою діяльністю;
Д — вік, до якого особа вважається частково дієздатною.

Варіант №13
1. Які перешкоди встановлені законодавством до вступу в шлюб? Що слід
розуміти під сім’єю за сімейним законодавством?
2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Права та обов’язки; політична партія та громадська організація.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) Зі скількох розділів складається Конституція України:
1. 10;
2. 15;
3. 20.
б) За формою правління Україна - республіка:
1. парламентська;
2. парламентсько-президентська;
3. президентсько-парламентська;
4. президентська.
в) Якщо особа не володіє державною мовою, то:
1. вона не може займати державну посаду;
2. не має права вчитися у вищих навчальних закладах України;
3. повинна вивчити мову й потім бути прийнята на державну службу;
4. немає правильної відповіді.
4. Громадянин Свірщ у стані алкогольного сп'яніння продав золотий перстень за 25
гривень. Його дружина вимагає від покупця (громадянина Петренка) повернути перстень,
запропонувавши назад гроші, отримані за товар. Громадянин Петренко відмовляється
повернути покупку та забрати назад гроші. Чи буде визнано договір дійсним? Відповідь
обґрунтуйте.
5. Розв'яжіть правову задачу:
(А • Б) : В - (Г - Ґ) : Д = 10, де:
А - мінімальний вік, з якого особа має право офіційно займатися підприємницькою
діяльністю;
Б — мінімальна кількість відсотків у статутному фонді підприємства іноземних
інвестицій, за наявності якої підприємство визнається підприємством з іноземними
інвестиціями;
В - максимальний термін (в місяцях) ліквідаційної процедури при визнанні
підприємства банкрутом;
Г - спільна частка продукції (%) 5 підприємств на одному ринку, за наявності якої
кожен із них визнається таким, що займає монопольне становище на ринку;
Ґ - максимальна середньооблікова чисельність працюючих осіб у малому
підприємстві за рік;
Д — кількість видів господарсько-правової відповідальності, залежно від видів
правопорушень та санкцій.

Варіант №14
1. Розкрийте поняття, систему, принципи та завдання кримінального права
України. Дайте загальну характеристику Кримінального кодексу України.
2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Права та свободи; скарга та пропозиція.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) Для прийняття до громадянства України слід проживати в Україні останні
… років:
1. 5;
2. 6;
3. 7.
б) Підставою припинення громадянства України є:
1. позбавлення громадянства;
2. вихід із громадянства;
3. зміна громадянства;
4. правильно все вище викладене.
в) До якого віку особи призиваються на військову строкову службу:
1. 24;
2. 25;
3. 26;
4. 27.
4. Сімнадцятирічний Доценко пошкодив мобільний телефон, що належить його
однокурснику. Визначте ознаки цивільного правопорушення. Яким чином буде
відшкодовано збиток, якщо Доценко отримує стипендію? Відповідь обґрунтуйте.
5. Розв'яжіть правову задачу:
(В • Б) : Г = А : Ґ + Д, де:
А - мінімальний вік судді Конституційного Суду України (КСУ);
Б - мінімальний юридичний стаж судді, що призначається вперше;
В - мінімальний термін проживання в Україні перед обранням кандидата в судді
КСУ;
Г - кількість судових палат і колегій у Верховному Суді України;
Ґ - кількість ланок (видів), з яких складається судова система загальних місцевих
судів України;
Д - термін, через який переглядаються списки народних засідателів та присяжних.

Варіант №15
1. Порівняйте матеріальну відповідальність за трудовим правом і майнову
відповідальність за цивільним правом.
2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Правовий статус особи і права людини; заява та клопотання.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) Розірвання державою міжнародного договору - це:
1. пролонгація;
2. ратифікація;
3. денонсація.
б) За формою територіального устрою Україна є:
1. унітарною державою;
2. унітарною державою із адміністративною автономією;
3. федеративною державою;
4. немає правильної відповіді.
в) До громадянства України не приймаються особи:
1. засуджені в Україні до позбавлення волі;
2. які вчинили на території інших держав тяжкі злочини;
3. особи, які вчинили злочини проти людства;
4. правильно все вище викладене.
4. Олександра (18 років) вагітна. За словами дівчини, батько дитини є її знайомий
Микола (22 роки), який заперечує батьківство. Олександра бажає одружитися із Миколою,
а хлопець не лише не бажає одружуватися, а й відмовляється від утримання дитини у
випадку народження. Як буде вирішено ситуацію? Відповідь обґрунтуйте.
5. Розв'яжіть правову задачу:
(А • Б + В) - Д = (Ґ + Е) - Г, де:
А — Кількість функцій держави за часом дії.
Б — Кількість видів органів державної влади за місцем у системі державного
апарату.
В — Кількість видів органів державної влади за порядком прийняття рішень.
Г — Кількість різновидів демократичних політичних режимів.
Ґ — Кількість видів обмежених (конституційних монархій).
Д — Кількість основних ознак держави.
Е — Кількість зовнішніх функцій держави за сферами діяльності.

Варіант №16
1. Назвіть методи забезпечення трудової дисципліни. Які категорії працівників
несуть спеціальну дисциплінарну відповідальність?
2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Права людини і права громадянина; мітинг і демонстрація.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) За ступенем централізації влади Україна є:
1. централізованою;
2. відносно централізованою;
3. децентралізованою.
б) Рішення про заборону діяльності політичної партії приймається:
1. Верховним Судом України;
2. Міністерством юстиції;
3. Конституційним Судом України;
4. правильно все вище викладене.
в) Не допускається вихід із громадянства України:
1. якщо особа має невиконані зобов’язання перед іншими людьми;
2. якщо вихід із громадянства призведе до набуття нею статусу особи без
громадянства;
3. якщо особа підозрюється в скоєнні злочину в Україні;
4. правильно все вище викладене.
4. Антон та Олена вирішили одружитися і подали заяву до державного органу
реєстрації актів цивільного стану. Оскільки Олена була єдиною дочкою в сім'ї, — її батьки
вирішили зайнятися організацією весілля. Вони замовили зал у кафе, купили Олені
весільну сукню та поступово почали запрошувати гостей. За тиждень до весілля Антон
заявив Олені, що він не хоче офіційно одружуватися і запропонував жити спільно деякий
час, щоб краще пізнати одне одного. Чи дії Антона правомірні? Чи може Олена
примусити Антона одружитися? Батьки Олени вимагають у суді відшкодування
завданої матеріальної та моральної шкоди. Яке рішення прийме суд? Відповідь
обґрунтуйте.
5. Розв'яжіть правову задачу:
(А + Г ) : Б + Д = В - Ґ, де:
А - мінімальна кількість областей (регіонів), в яких повинні бути зібрані підписи для
проведення Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою;
Б - кількість підписів (млн) громадян, необхідних для проведення референдуму за
народною ініціативою;
В - вік, з якого громадяни мають право брати участь у референдумі;
Г — вік, з якого настає пасивне виборче право для балотування в народні депутати;
Ґ — кількість видів виборів народних депутатів до ВРУ;
Д — мінімальний відсоток до голосів виборців, що взяли участь у голосуванні, який
дає право на участь у розподілі депутатських мандатів до Верховної Ради України.

Варіант №17
1. Що являє собою зміст трудового договору? У чому полягають відмінності
переведення на іншу роботу від переміщення?
2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Особисті права та свободи і політичні права та свободи; громадянство та підданство.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) Міжнародні політичні договори укладаються від імені:
1. України;
2. Президента України;
3. уряду України.
б) Ознакою державності АРК є:
1. наявність власної Конституції;
2. наявність ВР Криму;
3. право органів АРК видавати нормативно-правові акти;
4. правильно все вище викладене.
в) Громадянство України автоматично втрачається:
1. якщо громадянин України автоматично набув громадянства іншої держави
внаслідок одруження;
2. якщо громадянство надано іншою державою автоматично згідно із законодавством
тієї країни;
3. якщо громадянин України добровільно набув громадянства іншої держави;
4. правильно все вище викладене.
4. За договором картонно-паперовий комбінат повинен був надіслати 10 000
картонних ящиків для макаронної фабрики на 1 вересня. Але фабрика отримала лише 5
000 ящиків 10 вересня, а інших 5 000 — 2 жовтня, що призвело до зриву постачання
продукції фабрикою. Дайте характеристику юридичній ситуації. Чи нестиме
цивільно-правову відповідальність комбінат? Відповідь обґрунтуйте.
5. Розв'яжіть правову задачу:
А • Б + В - Г = Ґ - Д, де:
А – максимальний термін адміністративного арешту;
Б - максимальний термін застосування такого адміністративного стягнення, як
позбавлення спеціального права;
В – кількість адміністративних стягнень;
Г – кількість адміністративних стягнень, які призначаються виключно за рішенням
суду;
Ґ - максимальна вартість суми крадіжки, яка визнається дрібною;
Д – загальний термін розгляду і вирішення звернень громадян.

Варіант №18
1. Поясніть, у чому полягає особливість страхової медицини.
2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Право та мораль; кримінальна відповідальність та адміністративна відповідальність.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) Контроль за дотриманням Конституції в Україні здійснює:
1. Президент України;
2. Генеральна прокуратура України;
3. Конституційний Суд України.
б) Народним депутатом України може бути особа, не молодша … років:
1. 18;
2. 20;
3. 21;
4. 25.
в) Якого виду голосування не має у ВРУ:
1. відкритого нефіксованого;
2. фіксованого(поіменного);
3. таємного шляхом подання бюлетенів;
4. відкритого за допомогою рук.
4. Богдан та Віра перебувають у шлюбі 6 років. З метою отримання необхідних
коштів для започаткування власного бізнесу чоловік вирішив продати легковий
автомобіль, куплений 2 роки тому на його ім'я. Дружина не хоче, щоб чоловік займався
бізнесом, і заявляє, що чоловік не має права без її згоди продавати автомобіль.
Прокоментуйте ситуацію. Як буде вирішено справу? Відповідь обґрунтуйте.
5. Розв'яжіть правову задачу:
Ґ • Г + Д = Б • В + А, де:
А - вік, з якого настає пасивне виборче право для балотування у Президенти України;
Б - максимальний строк після офіційного оголошення результатів виборів, протягом
якого Президент України приймає присягу після позачергових виборів;
В – кількість суддів Конституційного Суду України, що призначаються Президентом
України;
Г - кількість підстав, за якими достроково припиняються повноваження Президента
України;
Ґ - строк, протягом якого Президент розглядає законопроект, підписаний Головою
ВРУ;
Д - термін повноважень Президента України.

Варіант №19
1. Які існують види відповідальності фармацевтичних працівників за вчинені
правопорушення?
2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Правова культура та політична культура; злочин та проступок.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) Залежно від моменту виникнення прав та обов’язків цивільно-правові договори
є:
1. консенсуальні;
2. багатосторонні;
3. взаємоузгоджені.
б) Спадкоємцем в Україні може бути:
1. фізична особа;
2. юридична особа;
3. держава;
4. правильно все вище викладене.
в) Майново-правовим способом забезпечення зобов’язань є:
1. застава;
2. штраф;
3. гарантія;
4. правильно все вище викладене.
4. Сімнадцятирічний Мирослав закінчив школу і вступив до університету на
контрактну форму навчання. Хлопець стверджує, що його батьки зобов'язані платити за
навчання, оскільки він є неповнолітнім. Як буде вирішено ситуацію? Відповідь
обґрунтуйте.
5. Розв'яжіть правову задачу:
А - (Г + В) : Б = 1, де:
А — строк, на який призначається Прем'єр-міністр України;
Б — термін, на який обирається міський голова;
В — кількість видів нормативно-правових актів, що видає Кабінет Міністрів
України;
Г — мінімальний вік кандидата в депутати до обласної ради.

Варіант №20
1. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності. Які
органи уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення?
2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Об’єктивне право та суб’єктивне право; прямий умисел і непрямий умисел.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) Для прийняття спадщини встановлюється строк в:
1. 3 місяці;
2. 6 місяців;
3. 12 місяців.
б) Рішенням цивільного суду є:
1. вирок;
2. ухвала;
3. касація;
4. апеляція.
в) Рішення про перехід спадщини на користь територіальної громади приймає:
1. нотаріус;
2. суд;
3. місцева державна адміністрація;
4. орган місцевого самоврядування.
4. Тетяна та Юрій збираються одружитися. Мати Тетяни є двоюрідною сестрою
батькові Юрія. У державному органі реєстрації актів цивільного стану хлопцеві та дівчині
заявили, що вони не мають права одружуватися. Чи правильно вчинили працівники
державного органу реєстрації актів цивільного стану? Відповідь обґрунтуйте.
5. Розв'яжіть правову задачу:
(А + Д + Б) - (Е + Г + Ґ + В) = 1, де:
А — Кількість джерел права.
Б — Кількість структурних елементів системи законодавства.
В — Кількість видів нормативних актів за юридичною силою.
Г — Кількість видів систематизації законодавства.
Ґ — Кількість видів конституцій за порядком прийняття.
Д — Кількість ознак правопорушення.
Е — Кількість видів вини.

Варіант №21
1. Що являє собою предмет адміністративного права? Охарактеризуйте джерела
адміністративного права. У чому їх особливості?
2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Функції права та принципи права; ознаки правопорушення та склад правопорушення.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) Фізична особа може займатися підприємницькою діяльністю з:
1. 14 років;
2. 16 років;
3. 18 років.
б) Не приймаються на державну службу:
1. особи, які мають судимість;
2. особи, які є недієздатними;
3. особи, які будуть підлеглі їхнім близьким родичам;
4. правильно все вище викладене.
в) Адміністративне провадження може здійснюватися:
1. в адміністративному порядку;
2. в судовому порядку;
3. громадськими органами;
4. правильно все вище викладене.
4. Подружжя Калашникових проживало у власному будинку, побудованому 30 років
тому. За роки експлуатації в будинку жодного разу не проводили капітального ремонту,
оскільки грошей у подружжя на ремонт не було, то вони вирішили продати автомобіль,
куплений на гроші, зароблені Калашниковим в Італії. Через рік після проведеного ремонту
Калашников звернувся в суд із заявою про розірвання шлюбу та розподіл майна,
претендуючи на 3/4 будинку. Свої вимоги він мотивував тим, що ремонт будинку було
проведено за його кошти (автомобіль було придбано на зароблені ним особисто гроші за
кордоном). Яке рішення прийме суд? Відповідь обґрунтуйте.
5. Розв'яжіть правову задачу:
(Г : Ґ) • Б = В - А, де:
А - термін, на який призначаються судді Конституційного Суду України (КСУ);
Б - кількість суддів КСУ, що призначаються ВРУ;
В - мінімальна кількість народних депутатів, що мають право на
конституційне подання до КСУ;
Г - кількість суддів КСУ;
Ґ - кількість сторін, що призначають суддів КСУ.

Варіант №22
1. Охарактеризуйте права та обов’язки фармацевтичних працівників.
2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Система права та правова система; правотворчість і нормотворчість.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) Справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем:
1. проживання правопорушника;
2. його вчинення;
3. правильно все вище викладене.
б) Випробувальний термін при прийнятті на державну службу може бути
встановлений до:
1. 1 місяця;
2. 3 місяців;
3. 6 місяців;
4. 1 року.
в) Адміністративний арешт призначається за рішенням:
1. суду;
2. начальника відділу міліції;
3. прокурора;
4. правильно все вище викладене.
4. Перебуваючи у шлюбі, громадянка Мішина стала інвалідом ІІ групи. Через 3 роки
після цього вони з чоловіком розлучилися. Після розлучення Мішина звернулася із
вимогою до колишнього чоловіка про сплату аліментів. Мішин відповів, що вони
розлучені і вже не родичі, тому він їй нічого не винен. Жінка подала позов до суду. Як
вирішиться справа? Відповідь обґрунтуйте.
5. Розв'яжіть правову задачу:
(Г - Д) - ((А + Ґ) • В - Б) = 1, де:
А – кількість функцій, покладених на прокуратуру за Конституцією України;
Б - термін, на який призначається Генеральний прокурор України;
В - кількість підрозділів, з яких складається міліція в Україні;
Г – час зберігання нотаріальних документів у державних нотаріальних архівах;
Ґ - термін стажування для особи, яка бажає стати нотаріусом;
Д - мінімальний стаж роботи за спеціальністю юриста, необхідний особі для того,
щоб стати адвокатом.

Варіант №23
1. Дайте характеристику джерел конституційного права України. Кому
належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні?
2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Система права та система законодавства; конституція та закон.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) Адміністративний арешт не застосовується до жінок, які мають дітей у віці
до:
1. 1 року;
2. 3 років;
3. 12 років.
б) Додатковим адміністративним стягненням може бути:
1. конфіскація;
2. позбавлення спеціального права;
3. штраф;
4. правильно все вище викладене.
в) Граничний вік перебування на державній службі для чоловіків становить:
1. 55 років;
2. 60 років;
3. 65 років;
4. 70 років.
4. Шлюб подружжя Броньків було розірвано в міському суді. Розглядаючи спір про
розподіл спільно нажитого майна подружжям, суд зробив розподіл — квартири, дачі,
автомобіля. У зустрічному позові Остапа Бронько про розподіл грошових вкладів Марії
Бронько, що знаходилися в банку, відмовив у зв'язку із відмовою колишньої дружини від
вимоги про розподіл предметів домашнього вжитку. Чи є рішення суду правомірним?
Відповідь обґрунтуйте.
5. Розв'яжіть правову задачу:
(А : Б + В + 2) : Г = Ґ - Д, де:
А — тривалість робочого часу на тиждень у осіб, зайнятих на шкідливих роботах;
Б — максимальний термін випробування для інженера;
В — час, що вважається у трудовому законодавстві початком нічного робочого часу;
Г — максимальний час з моменту скоєння дисциплінарного правопорушення,
протягом якого накладається дисциплінарне стягнення;
Ґ — вік, з якого береться до уваги думка дитини, щодо подальшого її місця
проживання при розлученні батьків;
Д — термін нез'явлення на роботі робітника внаслідок тимчасової непрацездатності,
понад який роботодавець має право його звільнити.

Варіант №24
1. Які документи підтверджують громадянство України? Які права та
обов’язки людини і громадянина передбачені Конституцією України?
2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Гіпотеза та диспозиція; інкорпорація та кодифікація.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) При досягненні пенсійного віку державний службовець:
1. припиняє державну службу;
2. термін перебування на державній службі може продовжити;
3. може бути залишеним лише радником чи консультантом.
б) За характером використання податки бувають:
1. з юридичних осіб;
2. прямі;
3. цільові;
4. місцеві.
в) До складу оподатковуваного доходу платника податку не включаються
доходи:
1. стипендія;
2. заробітна плата;
3. авторські гонорари;
4. немає правильної відповіді.
4. Громадянин Петров та громадянин Іванов уклали договір купівлі-продажу, за яким
громадянин Петров продав громадянину Іванову власну квартиру. Визначте елементи
складу цивільного правовідношення.
5. Розв'яжіть правову задачу:
(А - Б) - В + Г = Ґ, де:
А — максимальна загальна тривалість щорічної та додаткової відпусток;
Б — мінімальна тривалість щотижневого безперервного відпочинку;
В – термін, не рідше якого повинна виплачуватися заробітна плата;
Г - кількість видів дисциплінарних стягнень;
Ґ - кількість видів трудових договорів за строками.

Варіант №25
1. Які основні ознаки та юридичні властивості Конституції України? Яку
структуру має Конституція України?
2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Закон і підзаконний акт; галузь права та інститут права.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) ВРУ приймає закони:
1. більшістю голосів присутніх депутатів;
2. кваліфікованою більшістю;
3. більшістю від конституційного складу.
б) Кого із зазначених осіб ВРУ призначає за поданням Президента України:
1. прем’єр-міністра України;
2. міністра оборони України;
3. міністра закордонних справ;
4. правильно все вище викладене.
в) Вибори міського голови відбуваються:
1. за мажоритарною системою відносної більшості;
2. за мажоритарною системою абсолютної більшості;
3. за пропорційною системою відносної більшості;
4. за пропорційною системою абсолютної більшості.
4. Неповнолітня Оксана (17 років) після одруження продала квартиру, подаровану їй
бабусею 5 років тому. На отримані кошти вирішила здійснити кругосвітню подорож із
чоловіком. Батьки Оксани стверджують, що вона не мала права продавати квартиру без
їхнього дозволу і вимагають розірвання договору. Дайте оцінку юридичній ситуації.
Відповідь обґрунтуйте.
5. Розв'яжіть правову задачу:
(А - Б • В) - Г = Ґ : Д + (Е - Є), де:
А — нормальна тривалість робочого часу;
Б — час, що вважається у трудовому законодавстві закінченням нічного робочого
часу;
В — кількість видів матеріальної відповідальності;
Г — кількість основних видів відпусток за трудовим законодавством;
Ґ — тривалість робочого часу, що повинна встановлюватися для 17-літнього юнака;
Д — кількість неробочих днів за трудовим законодавством;
Е — мінімальний термін, через який робітник має право на щорічну відпустку в
перший рік роботи;
Є — термін з дня одержання згоди профспілки, протягом якого роботодавець має
право звільнити працівника.

Варіант №26
1. У чому полягає суть правової і політичної культури фармацевтичного
працівника?
2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Право та законодавство; дія та подія.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) Президентом України може бути особа не молодша:
1. 25 років;
2. 35 років;
3. 45 років.
б) Пасивне виборче право в Україні настає з:
1. 18 років;
2. 21 року;
3. 25 років;
4. 35 років.
в) Президент України є:
1. найвищою посадовою особою;
2. главою держави;
3. главою виконавчої влади;
4. главою держави й главою виконавчої влади.
4. В одній із місцевих газет було опубліковано матеріал про консервний завод, де
зазначалося, що його продукція випускається на застарілому обладнанні з недотриманням
технологій і її споживання може зашкодити здоров'ю споживачів. У результаті громадяни
міста практично перестали купувати продукцію заводу, що призвело до значних збитків.
Дайте характеристику юридичній ситуації. Відповідь обґрунтуйте.
5. Розв'яжіть правову задачу:
А : Б + В : Г = (Ґ + Д) : Е + Є, де:
А - максимальний загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні
громадянина (громадян);
Б – термін, протягом якого особа повинна сплатити адміністративний штраф;
В - максимальний відсоток відрахувань із заробітної плати при призначенні
виправних робіт у адміністративному праві;
Г – загальна кількість форм звернень громадян;
Ґ - мінімальний вік, з якого настає адміністративна відповідальність;
Д – строк, протягом якого накладається стягнення за скоєне адміністративне
правопорушення;
Е - максимальний загальний термін адміністративного затримання;
Є – термін, на який призначається таке адміністративне стягнення, як виправні
роботи.

Варіант №27
1. Яка система влади діє в сучасній Україні? Охарактеризуйте її основні
елементи та функції.
2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Правоздатність і дієздатність; юридична особа та фізична особа.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) Президент України видає:
1. укази й розпорядження;
2. укази й постанови;
3. розпорядження й постанови.
б) Президент України не призначає:
1. голів обласних державних адміністрацій;
2. голову Національного банку України;
3. послів України;
4. правильно все вище викладене.
в) Міська рада обирається на:
1. 4 роки;
2. 5 років;
3. 6 років;
4. 7 років.
4. Громадянин К. придбав у магазині музичний центр. При спробі вдома прослухати
компакт-диск дека не відкрилася. Наступного дня чоловік вирішив повернути музичний
центр, але у магазині продавець порадив йому звернутися із своєю проблемою в сервісний
центр. Дайте характеристику юридичній ситуації. Чи правомірні дії продавця? Які
права в даній ситуації має покупець? Відповідь обґрунтуйте.
5. Розв'яжіть правову задачу:
(А - Б + В) : Г = Ґ - Д, де:
А — вік, з якого до особи не застосовується таке покарання, як довічне позбавлення
волі;
Б — розмір мінімального штрафу в кримінальному праві (кількість
неоподатковуваних мінімумів);
В — максимальний термін обмеження волі;
Г — кількість видів злочинів за ступенем важкості;
Ґ — вік, з якого застосовується таке покарання, як виправні роботи;
Д — кількість кримінальних покарань, які застосовуються до неповнолітніх.

Варіант №28
1. У чому полягають основні проблеми
суспільства й правової держави в Україні?

формування

громадянського

2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Публічне право та приватне право; конституція та закон.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) Перевірка справи про імпічмент Президента України відбувається:
1. Касаційним Судом України;
2. Верховним Судом України;
3. Конституційним Судом України.
б) Передвиборча агітація закінчується за:
1. 48 годин до початку голосування;
2. 32 годин до початку голосування;
3. 24 годин до початку голосування.
в) Не є центральним органом виконавчої влади України:
1. обласна державна адміністрація;
2. відомство;
3. міністерство;
4. комітет.
4. У свідоцтві про народження дитини мати записана українкою, а батько —
поляком. Як вирішити питання про національну приналежність дитини?
Відповідь обґрунтуйте.
5. Розв'яжіть правову задачу:
(В • Б) : Г = А : Ґ + Д, де:
А - мінімальний вік судді Конституційного Суду України (КСУ);
Б - мінімальний юридичний стаж судді, що призначається вперше;
В - мінімальний термін проживання в Україні перед обранням кандидата в судді
КСУ;
Г - кількість судових палат і колегій у Верховному Суді України;
Ґ - кількість ланок (видів), з яких складається судова система загальних місцевих
судів України;
Д - термін, через який переглядаються списки народних засідателів та присяжних.

Варіант №29
1. Як співвідносяться соціальна, політична й державна влада? Яке місце посідає
держава у політичній системі?
2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Предмет правового регулювання та метод правового регулювання; мітинг і
демонстрація.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) Генеральний прокурор України призначається:
1. Верховною Радою України;
2. Президентом України;
3. Кабінетом Міністрів України.
б) Кількісний склад Конституційного Суду України становить … суддів:
1. 12;
2. 16;
3. 14;
4. 18.
в) Нотаріусом може працювати особа яка пройшла стажування протягом … в
державній нотаріальній конторі:
1. 1 місяця;
2. 6 місяців;
3. 1 року;
4. 2 років.
4. Марія та Максим одружилися тиждень тому. На подаровані гроші вони придбали
телевізор, наручні годинники (кожному), кухонний комбайн (щоб Марії було зручніше
готувати їжу), жіночу шкіряну куртку. А гроші, що залишилися, поклали на рахунок у
банку, відкритий на ім'я чоловіка. Визначте режими власності на придбані речі та
банківський рахунок.
5. Розв'яжіть правову задачу:
(В + А - Д) - (Г + Ґ - Б) = 1, де:
А — кількість чергових сесій ВРУ, що відбуваються за один календарний рік;
Б — кількість підстав (випадків), коли Президент України має право розпустити
ВРУ;
В — мінімальна чисельність депутатів у фракції в ВРУ;
Г - час, через який вступає в дію після оприлюднення закон;
Ґ - кількість підстав, за якими достроково припиняються повноваження народного
депутата;
Д - кількість виборчих систем, за якими обираються народні депутати до ВРУ.

Варіант №30
1. Що таке держава? Які причини й закономірності виникнення держави та
права?
2. Дайте визначення кожному з понять. Укажіть, що спільного та відмінного
між ними.
Правовий статус особи і права людини; заява та клопотання.
3. Укажіть правильну відповідь.
а) Мінімальний розмір заробітної плати визначається:
1. законами України;
2. указами Президента України;
3. постановами Кабінету Міністрів України.
б) Особи похилого віку:
1. не мають права на працю;
2. мають право на працю, але без отримання пенсії;
3. мають право на працю з отриманням пенсії ;
4. немає правильної відповіді.
в) Обов’язковою умовою трудового договору є:
1. випробування;
2. охорона праці;
3. професійна підготовка;
4. перепідготовка та підвищення кваліфікації.
4. Батьки Валентина та Марії товаришували з дитячих років своїх дітей, мріючи про
їхній шлюб. Але Марія довго відмовлялася одружуватися із Валентином. Та лише після
численних вмовлянь весілля таки відбулося. Чи буде визнано такий шлюб дійсним?
Відповідь обґрунтуйте.
5. Розв'яжіть правову задачу:
(А + Б) • Е = В • Г + Ґ + Д, де:
А— Кількість видів соціальних норм за способами встановлення і забезпечення.
Б — Кількість основних ознак права.
В — Кількість регулятивних функцій права.
Г — Кількість елементів норми права.
Ґ — Кількість елементів системи права.
Д — Кількість структурних елементів правовідносин.
Е — Кількість видів юридичних фактів за волевиявленням.
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