
Практична робота №1 

Варіант1 

I рівень. 

1. Можливість та здатність людини чи групи людей здійснювати свою волю, 

нав’язуючи її, у разі потреби, суспільству чи окремим людям, називається: 

а). Держава; б). Право; в). Влада. 

2. Одну з форм правління визначає термін: 

а). Монархія; б). Демократія; в). Конференція. 

3. Протиправне, винне діяння (дія або бездіяльність), що завдає шкоди людям, 

суспільству, державі та спричиняє юридичну відповідальність, 

називається: 

а). Правопорушення; б). Норма права; в). Необхідна оборона. 

 

ІІ рівень. 

4. Виберіть із запропонованого переліку ознаки, що характеризують поняття 

права: 

а). Наявність апарату примусу; б). Формальна визначеність; 

в). Загальнообов’язковість; г). Система норм; 

ґ). Наявність території. 

5. Доповніть схему: 

 

 

6. Доповніть наведені ланцюжки відповідними термінами: 

а). Абсолютна монархія, обмежена монархія, президентська республіка, ... 

б). Унітарна держава, федерація, ... 

в). Авторитаризм, демократія, ... 

 

ІІІ рівень. 

7. Дайте назву схемі та прокоментуйте її: 

 

 

8. За наведеною нижче характеристикою визначте форму держави. 

(Відповідь обґрунтуйте). 

На чолі держави стоїть президент, який обирається на чотири роки. 

Законодавча влада належить Конгресу. Найвпливовішими партіями країни є  

Республіканська та Демократична. 

 

 



 

9. Заповніть таблицю «Порівняльна характеристика норм моралі і норм 

права» 

 

IVрівень 

10. Назвіть способи систематизації законодавства і проілюструйте їх 

прикладами. 

11. 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 створювалася аварійна ситуація на проїжджій частині. 

12. Визначіть форму правління незалежної України. Чи вважаєте ви її 

найоптимальнішою в сучасних історичних умовах. (Відповідь 

обґрунтуйте).

  

Критерії порівняння Норми моралі Норми прав 

1. Ступінь обов'язковості   

2. Форма вияву   

3. Наслідки порушення   



Практична робота №1 

Варіант 2 

І рівень 

1. Сукупність правових норм, які є відособленою частиною системи права і 

регулюють суспільні відносини в певній сфері, називається: 

а) норма права;  б) система права;  в) галузь права. 

2. Одну з форм державного устрою визначає термін: 

а) демократія; б) монархія; в) федерація. 

3. Єдиним джерелом влади в правовій державі: 

а) є мораль; б) є народ; в) є закон. 

ІІ рівень 

4. Виберіть із запропонованого переліку складові поняття системи 

законодавства: 

а) нормативно - правові акти;  

б) норми права; 
я
 

в) індивідуальний правовий акт; 

г) закони; 

д) галузі права. 

5. 

 

6. Доповніть та узагальніть перелік: 

Державне право, цивільне право, кримінальне право, фінансове право, ... - це ... 

ІІІрівень 
7. Заповніть таблицю. 

 

Питання для 

порівняння 

Правовий 

звичай 
Правовий 

прецедент 

Нормативно- 

правовий акт 

Нормативний 

договір 
Міжнародно-

правовий акт 

Спосіб 

закріплення та 

джерело 

виникнення 

     

Чи 

використовується в 

Україні? 

     



8.Дайте назву схемі та прокоментуйте її 
 

 
 

9. За наведеною нижче характеристикою визначте форму держави. 

(Відповідь аргументуйте). 

Влада в ній буде належати тільки народу України, іменем якого, поки 

зберуться Українські установчі збори, будемо правити ми, Українська 

Центральні Рада, представництво робочого народу - селян, робітників і солдатів 

та виконуючий орган, який віднині буде називатися «Радою Українських 

Міністрів». 

IV рівень 
10. Назвіть види юридичної відповідальності і проілюструйте їх прикладами. 

11. Проаналізуйте наведену ситуацію з правової точки зору. 

Під час проведення демонстрації виникла ситуація, коли некерований 

натовп посунув на будинок міської Ради. Голова підрозділу воєнізованої 

охорони віддав наказ відкрити вогонь по порушниках правопорядку. Бійці 

підрозділу відмовилися виконувати наказ. 

12. Напишіть короткий нарис на тему «Сучасна Україна як правова держава»



 

Практична робота №1 

Варіант 3 

І рівень  

1. Виникнення держави через особливі властивості психіки людей пояснює 

а) договірна теорія;  

б) теорія насильства;  

     в) психологічна теорія. 

2. Судове чи адміністративне рішення з конкретної справи, якому надається 

формальна обов’язковість під  час розв’язання усіх наступних аналогічних 

судових чи адміністративних справ: 

а) нормативний акт;   

     б) правовий прецедент;    

в) правовий звичай. 

3. Основним регулятором суспільних відносин виступає: 

а) право;  

б) законодавча влада;  

в) політичні партії і громадські організації. 

ІІ рівень 

4. Установіть хронологічну послідовність 

□ Запорізька січ 

□ Галицько - Волинське князівство 

□ Гетьманщина 

□ Держава Богдана Хмельницького 

5. Оберіть види юридичної відповідальності: 
а) податкова відповідальність; 

б) кримінальна відповідальність; 

в) управлінська відповідальність; 

г) адміністративна відповідальність. 

 
6.Закінчіть речення: 

Закон це - _________________________________________________ 

ІІІ Рівень 

7.Заповніть таблицю. Внутрішня структура норми права 

Гіпотеза Диспозиція . . .  

   



 

8. Дайте характеристику договірної теорії походження держави 
 
 
9. Закінчіть схему: 

IVрівень 

 

10.Визначте історичний тин держави, де був прийнятий документ,  уривок з 

якого наведено нижче.(Відповідь аргументуйте) 

.. Майно, що перебуває в особистій власності чи користуванні громадян, 

не повинно служити для отримання нетрудових доходів, 

використовуватися зі шкодою для інтересів суспільства... 

Управління економікою здійснюється на основі державних планів економічного 

та соціального розвитку, з урахуванням галузевого та територіального 

принципів, при поданні централізованого управління з господарською 

самостійністю та ініціативою підприємств, об’єднань та інших організацій. 

11.Державне утворення Букетія було засновано після укладання договору між 

державами Хризантемія, Мальвія, Ромагигея. Після заключення договору всі 

вони мають право вільного виходу з Букетії, а також мають державний 

суверенітет. Кожна з держав має свою армію, фінансову систему, громадянство. 

Всі органи Букетії складаються з представників Хризантемії, Мальвії, Ромагигії. 

Рішення цих органів мають характер пропозицій. Визначте форму державного 

устрою Букетії на основі наведених фактів. Відповідь обґрунтуйте. 

12.Визначте обставину, що виключає протиправність діяння за поданими 

нижче окремими ознаками. 

1. Є зіткнення «права» з «неправом». 

2. За його наявності кримінальну відповідальність в окремих випадках  

застосовують за правилами крайньої необхідності. 

3. За його наявності кримінальну відповідальність в окремих випадках  

застосовують лише за правилами крайньої необхідності. 

 
 


