
Практична робота №1 

Варіант 4 

І рівень 

1. Позначте назву теорії походження держави і права, авторами якої були  

Маркс та Енгельс: 

а) теологічна; 

б) договірна; 

в) економічна. 

2. З нижче наведених обставин позначте ту, яка не виключає юридичної 

відповідальності: 

а) службовий примус; 

б) необхідна оборона; 

в) крайня необхідність. 

3. Позначте вид систематизації нормативно-правових актів, який є зовнішнім 

упорядкуванням нормативно-правових актів: 

а) кодифікація; 

б) стандартизація; 

в) інкорпорація. 

 

ІІ рівень 

4. Визначте відповідність між теоріями походження держави та їх авторами: 

а) теологічна; 

б) патріархальна; 

в) договірна; 

г) психологічна. 

1) Аристотель; 

2) Аквінський; 

3) Руссо; 

4) Петражицький. 

 

5. Доповніть схему: 

  

 

Суспільно-юридичні 

 

 

Регулятивна 

 

6. Вставте пропущені слова у речення: 

а) Найстародавніша форма права, яка історично передує закону … 

б) Форма державного правління, за якої державні колегіальні органи законодавчої 

влади обираються населенням держави на певний строк… 

 

ІІІ рівень 

7. Визначте відмінні ознаки монархічної та республіканської форм правління.  

8. Дайте характеристику психологічної теорії походження держави 

_____________________________________________________________________ 

Функції права 



9. Сформулюйте визначення: 

а)  Диспозиція - …; 

б)  Інститут права - …; 

в)  Юридична відповідальність - … . 

 

ІV рівень 

10.  Під час молодіжної демонстрації один з її учасників підпалив прапор України. Чи 

буде він притягнутий до відповідальності? Відповідь прокоментуйте. 

11. За поданою інформацією визначте складники державного ладу. Свою відповідь 

обґрунтуйте. 

Держава містить десять провінцій, кожна з яких має свій законодавчий орган і свій 

уряд. Державу очолює президент, якого обирає парламент. Уряд формується за 

підсумками виборів до вищого представницького органу держави, тобто 

парламентською більшістю. Вибори в державі відбуваються на альтернативній основі, 

існує багатопартійна система, належно забезпечено реалізацію прав людини, 

політична влада здійснюється способами і методами, які зумовлені традиційними 

інститутами, законами, звичаями, що закріпилися у свідомості суспільства, держави 

та особи. 

12. 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). 


