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Тема 1. ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

15. Цивільний кодекс України. 
16. Кодекс адміністративного судочинства України. 
17. Розв’язання 
18. Також на сайті zakon0.rada.gov.ua можна знайти пов’язані з переліченими вище НПА до-

кументи натиснув  

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ 

1. Види соціальних норм включають: 
а. Норми права, норми моралі, звичаї, норми поведінки, релігійні норми; 
б. Норми права, норми моралі, норми поведінки, корпоративні норми; 
в. Норми права, норми моралі, звичаї, норми поведінки, релігійні норми; 
г. Норми права, норми моралі, звичаї, релігійні норми, корпоративні норми. 

 
2. Що з наведеного нижче невірно: 
а. за ступенем деталізації — норми права є деталізованими правилами про належну, 

бажану і заборонену поведінку, а норми моралі не містять точних правил і мають 
більш абстрактний характер; 

б. за формою зовнішнього виразу — норми права закріплюються у нормативно-
правових актах (законах, указах, постановах), а норми моралі, як правило, не мають 
письмової форми і виступають у формі суспільної думки, у вигляді понять, ідей, 
принципів тощо; 

в. за сферою дії — норми права регулюють практично всі суспільні відносини, а норми 
моралі регулюють найбільш важливі суспільні відносини, які піддаються впливу; 

г. за походженням — норми права встановлюються, санкціонуються або визнаються 
державою, а норми моралі формуються поступово у свідомості людей, на основі їх уя-
влень про добро і зло, справедливе і несправедливе тощо. 

 
3. Основними ознаками норми права є: 
а. державно-владний характер, формальна визначеність, гарантованість, загальнообо-

в'язковий характер, системність, загальний характер; 
б. загальнообов'язковий характер, системність, державно владний характер, формаль-

на визначеність, гарантованість; 
в. гарантованість, загальний характер, державно владний характер, системність, зага-

льнообов'язковий характер; 
г. правильна відповідь відсутня. 

 
4. Право пропонує членам суспільства правила, в яких зафіксовано суб'єктний та об'єк-

тний склади цих відносин, визначено права та обов'язки суб'єктів правовідносин, а також 
закріплене коло життєвих обставин (юридичних фактів), з якими норми права пов'язують 
настання певних юридичних наслідків. Це відповідає: 

а. охоронній функції; 
б. загальній функції; 
в. регулятивній функції; 
г. формальній функції. 
 
5. Структурними елементами системи права є: 
а. галузь права, інститут права, норма права; 
б. галузь права, підгалузь права, інститут права, норма права; 
в. галузь права, підгалузь права, інститут права; 
г. бланкетна норма права, галузь права, підгалузь права, інститут права. 

 
6. За правовим призначенням норми права поділяються на: 
а. регулятивні норми права, охоронні норми права; 
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б. імперативні норми права, диспозитивні норми права, бланкетні норми права; 
в. норми матеріального права, норми процесуального права; 
г. норми конституційного, кримінального, цивільно-процесуального, трудового, сімей-

ного, кримінально-процесуального, адміністративного, цивільного й інших галузей 
права. 

7. За предметом правового регулювання норми права поділяються на: 
а. регулятивні норми права, охоронні норми права; 
б. імперативні норми права, диспозитивні норми права, бланкетні норми права; 
в. норми права поділяються на норми органів законодавчої влади; норми глави держа-

ви; норми органів виконавчої влади; норми органів судової влади; норми контроль-
но-наглядових органів; норми органів місцевого самоврядування; норми громадсь-
ких об'єднань, трудових колективів та усього населення; 

г. норми конституційного, кримінального, цивільно-процесуального, трудового, сімей-
ного, кримінально-процесуального, адміністративного, цивільного й інших галузей 
права. 

 
8. Частина правової норми, яка вказує на умови, за яких суб'єкт, мусить діяти, це: 
а. диспозиція; 
б. гіпотеза; 
в. санкція; 
г. припущення. 

 
9. За характером наслідків санкції поділяються на: 
а. правовідновлювальні, альтернативні, попереджувальні; 
б. абсолютно визначені, штрафні, попереджувальні; 
в. правовідновлювальні, штрафні, попереджувальні; 
г. правовідновлювальні, альтернативні, абсолютно визначені. 

 
10. Джерелом права є: 
а. правовий звичай; 
б. нормативно-правовий договір; 
в. нормативно-правовий акт; 
г. всі відповіді вірні. 

 
11. Згідно з різновидом законів за дією та колом осіб закони, що поширюються на осіб, 

що тимчасово перебувають на території держави (іноземних громадян та осіб без громадянс-
тва), це закони: 

а. загальної дії; 
б. виняткової дії; 
в. спеціальної дії; 
г. правильна відповідь відсутня. 

 
12. Дотримання обов’язків згідно форм реалізації норм права виражається в: 
а. у обов'язковому скоєнні активних дій, продиктованих нормами права. 
б. в реалізації можливостей, які представляються учасникам суспільних відносин нор-

мами права. 
в. в утриманні від вчинення дій, заборонених юридичними нормами. 
г. вірна відповідь відсутня. 

 
У наступних задачах вказати спосіб викладення правової норми (прямий, відсиль-

ний чи бланкетний спосіб) та виділити частини правової норми (гіпотеза, диспозиція, 
санкція) за їх наявності. 
 

13. Стаття 206-2. ККУ. Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, орга-
нізації. 
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