
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

По горизонталі: 

1. Документ, який містить норми права і приймається законодавчим органом держави. 

2. Поведінка, що дотримує вимог прав, не виходить за його межі. 

3. Основний закон держави, що закріплює основи життя суспільства і устрою держави. 

4. Система загальнообов’язкових правил поведінки, що встановлює й охороняє держава. 

5. Зведений закон, який об’єднує норми прав, що стосується певної сфери відносин у суспільстві. 

6. Правило поведінки загального характеру, прийняти органом держави, за порушення якого 

передбачено відповідальність. 

7. Небажана, шкідлива, негарна поведінка. 

8. Винна, протиправна, шкідлива поведінка особи, що має наслідком юридичну відповідальність. 

По вертикалі: 

9. Суспільні відносини, врегульовані нормами прав, учасники яких наділені  правами й 

обов’язками. 

10. Правила, вироблені суспільством чи групою людей у процесі суспільного життя і діяльності. 

11. Групи правових норм, які врегульовують відносини між людьми у певній сфері життя. 

12. Документ компетентного органу держави: постанова Верховної Ради, указ Президента. 
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По горизонталі: 

1. Найвищий законодавчий орган влади в державі. 

2. Встановлена кількість присутніх депутатів, необхідних для прийняття закону або проведення 

засідання. 

3. Парламент України. 

4. Об’єднання народних депутатів за ознакою їхньої партійної приналежності. 

5. Період часу, протягом якого періодично скликаються засідання, приймаються рішення, 

працюють постійні комісії. 

6. Голова Парламенту. 

7. Вимога народних депутатів до певного органу чи посадової особи. 

8. Офіційне проголошення запиту, прийнятого Парламентом. 

По вертикалі: 

9. Спеціальні гарантії народного депутата, імунітет щодо юридичної відповідальності. 

10. Повноваження народних депутатів починаються з моменту складання ними … 

11. Державна влада, функціями якої є прийняття законів і контроль за діяльністю виконавчих 

органів влади. 

12. Представник українського народу у Верховній Раді України. 
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       По горизонталі:                 

                              

1. Міжнародний документ про права дитини                

2. Спеціальні можливості, необхідні людині віком до 18  років,для існування і досягнення зрілості  

3. Права на свободу слова, брати участь у державному житті          

4. Особи, які належать до громадянства іноземних держав і не є громадянами України   

5. Особа, яка має громадянство двох і більше держав             

6. Стійкий правовий зв'язок людини з конкретною державою          

7. Кожна людина до досягнення 18-річного віку за ст. 1 Конвенції про права дитини…   

       По вертикалі:                  

                              

8. Фізична особа, яка належить до громадянства певної держави, користується її     

 правами і виконує обовязки, встановлені законами цієї держави         

9. Необхідні для виконання дії людини, закріплені Конституцією України       

10. Міжнародний документ, прийнятий 10 грудня 1948 року Генеральною Асамблеєю ООН  

11. Особа, яка не має громадянства жодної держави             

12. Можливості людини, необхідні для її існування і розвитку.          
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 По горизонталі:                 

1. Домовленість 2-х або більше сторін,спрямована на встановлення,зміну або припинення 

 цивільних прав та обовязків.               

2.  Форма власності.                  

3. Особа, яка звертається із заявою до суду.            

4.  Сукупність правових норм, що регулюють відносини з приводу володіння, користування 

 і розпорядження майном.                

5. Людина, яка керує.замовляє,використовує або має намір придбати чи замовити това- 

 ри, послуги для особистих потреб.             

6. Перехід прав та обов'язків від фізичної особи, яка померла до інших осіб.   

7. Один із видів договорів у Цивільному кодексі України.         

 По вертикалі:                  

8.  Особисте розпорядження особи своїм майном на випадок смерті.     

9. Закріплена в законі можливість власника здобувати із речей, які йому належать,  

 їхні корисні властивості для задоволення своїх потреб.        

10. Форма власності.                  

11. Форма власності.                   

12. Особа, якій пред'явлено позов до суду.             
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  По горизонталі:                     

1.  Неявка на роботу.                       

2. Винагорода, яку отримує працівник за свою роботу.              

3. Документ про трудову діяльність працівника.                

4. Галузь права, яка закріплює і регулює індивідуальні і колективні трудові відносини, що    

 виникають у суспільстві.                      

5. Без збереження заробітної плати....                  

                             

  По вертикалі:                      

6. Призупинення роботи,викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних   

 для виконання роботи.                      

7. Договір укладений між працівником і власником підприємства.           

8. Система організаційних, екологічних та соціальних заходів, спрямованих на забезпечення  

 трудової зайнятості населення.                    
9.  Це трудовий договір, у якому вказано строк його дії,права,обовязки та відповідальність сторін 

10.Діяльність громадян, що пов'язана із задоволенням особистих та суспільних потреб     
                             

11. Громадяни працездатного віку, які за відсутності роботи не мають заробітку і є      

 зареєстрованими в державній службі зайнятості.              

12. Час, протягом якого працівник повинен виконувати свої трудові обов'язки.       
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По горизонталі: 
1. Державний озброєний орган влади, який захищає життя, здоров’я від протиправних зазіхань. 

2. Міра адміністративної відповідальності. 

3. Діяння ( поступок або злочин), що завдає шкоди суспільству чи особі. 

4. Юрист, який розслідує вчинені  злочини. 

5. Юрист, який посвідчує документи. 

6. Наслідок адміністративного проступку – адміністративна… 

7. Орган державної влади, до компетенції якого входить здійснення правосуддя у розгляді справ та прийняття 

по них законних рішень. 

8. Захід примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи визнаної винною. 

По вертикалі: 
9. Правоохоронний орган, який здійснює контроль за  неухильним і точним дотриманням законів. 

10. Порушення норм адміністративного прав  

11. Вид державної діяльності , яку здійснюють органи судової влади. 

12. Передбачене кримінальним законом суспільно - небезпечне діяння чи бездіяльність 
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По горизонталі: 

1. Форма державного правління, за якої державні колегіальні органи 

законодавчої влади обираються населенням держави на певний термін. 

2. Політико-правовий зв'язок фізичної особи та конкретної держави. 

3. Людина яка формується у певному суспільстві і перебуває у певному зв’язку 

з ним. 

4. Особи з подвійним громадянством. 

5. Держава результат розвитку сім’ї. 

6. Жорстока, безглузда влада монарха. 

7. Основні напрямки діяльності держави по здійсненню управління 

суспільством. 

8. Універсальна політична форма організації суспільства. 

9. Державно-політичний устрій, який характеризується контролем держави над 

всіма галузями суспільного життя. 

10. Система загальнообов’язкових правил поведінки, які встановлені або 

санкціоновані державою. 

11. Сила, яка за допомогою авторитету, переконання, примусу, інших засобів 

має можливість підкоряти своїй волі, управляти. 

12. Фізична особа, яка належить до громадянства певної держави, користується 

її правами і виконує обов’язки встановлені законами цієї держави. 

13. Держава продукт Божої волі. 

14. Конкретна людина, яка відзначається індивідуально вираженими 

психофізіологічними якостями. 

По вертикалі: 

15. Сукупність способів та методів здійснення політичної влади. 

16. Держава - результат розвитку техніки. 

17. Державний політичний устрій, в якому суспільними справами управляє 

більшість. 

18. Державно-політичний устрій, у якому влада здійснюється конкретною 

особою. 

19. Особа без громадянства. 

20. Тимчасовий союз держав, які зберігають повний суверенітет, створений для 

досягнення політичної, економічної, мети  воєнної. 

21. Сукупність людей та їх взаємовідносини. 

22. Істота, яка сформувалась в результаті еволюції природи. 

23. Держава, що складається з головної держави – метрополії та колоній, які 

були нею завойовані. 
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По горизонталі: 

1. Державний орган, що здійснює вищий нагляд за виконанням законів. 

2. Офіційне проголошення закону, прийнятого парламентом, що означає видання 

особливого акту главою держави. 

3. Найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції. 

4. Найвищий законодавчий і представницький  орган влади в державі. 

5. Добровільне професійне громадське об`єднання, покликане сприяти захисту прав,  

свобод громадян, надавання їм юридичної допомоги. 

6. Посадова особа, що контролює виконання прав людини в державі. 

7. Адміністративно-виконавчий озброєний орган держави. 

По вертикалі: 

8. Адміністративне стягнення. 

9. Основний закон держави, що закріплює суспільний і державний лад, систему, 

порядок утворення органів державної влади. 

10. Державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує 

державну безпеку України. 

11. Система норм, що регулює найважливіші суспільні відносини. 

Прийняття рішень з найважливіших питань життя держави чи окремих 

територій, шляхом загального голосування громадян. 
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По горизонталі: 

1. Неявка на роботу протягом робочого дня без поважних причин. 

2. Встановлюється над дітьми у віці до 14 років. 

3. Перехід майна з державної власності до приватної. 

4. Засноване на договорі строкове, платне володіння землі й користування 

земельною ділянкою. 

5. Трудовий договір, в якому вказано строк його дії, права, обов’язки та 

відповідальність сторін. 

6. Процес переходу спадщини від померлої особи до її спадкоємців. 

7. Добровільний, рівноправний сімейний союз жінки і чоловіка, зареєстрований у 

РАЦС. 

8. Застосування правочинну щодо майна, яке має бути повернуто. 

По вертикалі: 

9.   Письмове розпорядження особи своїм майном на випадок смерті.   

10. Неухильне додержання працівником правил внутрішнього трудового 

розпорядку й виконання на необхідному рівні своїх трудових обов’язків. 

11. Грошове утримання, яке у встановлених законом випадках одні особи 

зобов’язані надавати іншим. 

12. Домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або 

припинення цивільних прав і обов’язків. 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
Закони в суспільстві та твоєму житті 

1. Закон. 2. Правомірна. 3. Конституція. 4. Право. 5. Кодекс. 6. Норма права. 7. 

Протиправна. 8. Правопорушення. 9. Правовідносини. 10. Соціальні норми. 11. 

Галузь права. 12. Підзаконний акт. 

 

Верховна Рада України 
1. Парламент. 2. Кворум. 3. Верховна Рада. 4. Фракції. 5. Сесія. 6. Спікер. 7. Запит. 

8. Промульгація. 9. Недоторканність. 10. Присяги. 11. Законодавча влада. 12. 

Народний депутат. 

 

Ти – людина, громадянин, отже маєш права 
1. Конвенція. 2. Права дитини. 3. Політичні. 4. Іноземці. 5. Біпатрид. 6. 

Громадянство. 7. Дитина. 8. Громадянин. 9. Обов’язки. 10. Декларація. 11. 

Апатрид. 12. Права. 

 

Цивільно-правові відносини 
1. Договір. 2. Державна. 3. Позивач. 4. Право власності. 5. Споживач. 6. 

Спадкування. 7. Дарування. 8. Заповіт. 9. Право користування. 10. Приватна. 11. 

Комунальна. 12. Відповідач. 

 

Твої права у трудових відносинах 
1. Прогул. 2. Заробітна плата. 3. Трудова книжка. 4. Трудове права. 5. Відпустка. 6. 

Простій. 7. Трудовий. 8. Працевлаштування. 9. Контракт. 10. Зайнятість. 11. 

Безробітні. 12. Робочий. 

 

Твої орієнтири в адміністративному та кримінальному праві 
1. Міліція. 2. Стягнення. 3. Правопорушення. 4. Слідчий. 5. Нотаріус. 6. 

Відповідальність. 7. Суд. 8. Покарання. 9. Прокуратура. 10. Адміністративні 

проступки. 11. Правосуддя. 12. Злочин. 

 

Основи теорії держави 
1. Республіка. 2. Громадянство. 3. Особа. 4. Біпатриди. 5. Патріархальна. 6. 

Деспотія. 7. Функції держави. 8. Держава. 9. Тоталітарний. 10. Право. 11. Влада. 12. 

Громадянин. 13. Теологічна. 14. Індивід. 15. Політичний режим. 16. 

Технократична. 17. Демократичний. 18. Авторитарний. 19. Апатриди. 20. 

Конфедерація. 21. Суспільство. 22. Людина. 23. Імперія. 

 

Основи публічного права 



1. Прокуратура. 2. Промульгація. 3. Верховний суд. 4. Парламент. 5. Адвокатура. 6. 

Омбудсмен. 7. Міліція. 8. Штраф. 9. Конституція. 10. СБУ. 11. Конституційне 

право 12. Референдум. 

 

 

 

Основи приватного права 
1. Прогул. 2. Опіка. 3. Приватизація. 4. Оренда землі. 5. Контракт. 6. Спадкування. 

7. Шлюб. 8. Позичка. 9. Заповіт. 10. Трудова дисципліна. 11. Аліменти. 12. Договір. 
 
 
 
 

 



Кроссворд на тему "Касаційне провадження " 

 
По горизонтали 

 
2. З якого моменту рішення суду набирає законної сили? 
5. Форма касаційної скарги 
6. Особа, що розглядає касаційну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам чинного 
законодавства? 
9. У якій частині рішення вказуються чи були і ким порушені, не визнані або заперечені права, 
свободи чи інтереси, за захистом яких мало місце звернення до суду, має викладатися з 
урахуванням тих змін, які були заявлені під час розгляду справи 
11. Касаційна скарга може бути подана протягом скількох днів? 
По вертикали 
 
1. Після того як Касаційна скарга подається до суду вона? 
3. Як називається розгляд справи, проведений протягом п\'яти днів після складання доповіді 
суддею-доповідачем колегією у складі трьох суддів у нарадчій кімнаті без повідомлення осіб, які 
беруть участь у справі? 
4. Які дії вчиняє суддя-доповідач у попередньому судовому засіданні 
6. Хто відкриває касаційне провадження? 
7. Напротязі якого терміна можна подати касаційну скаргу? 
8. Протягом якого терміну має бути проведений попередній розгляд справи? 
10. Що може зробити суд з касаційною скаргою якщо відсутні підстави для скасування судового 
рішення. 

  



 
 

 



Кроссворд на тему "Основы права" 

 
 

 

 

По горизонтали 
4. Способность субъекта права своими действиями осуществить свои 

права и обязанности 

8. Отрасль права, регулирующая общественные отношения в сфере 

управленческой деятельности органов и должностных лиц по 

исполнению публичных функций государства и муниципальных 

образований 

13. Исторически сложившееся путем многократного повторения 

правило поведения, санкционированное государством в качестве 

общеобязательного правила 

19. Процесс осуществления правовых предписаний, воплощения этих 

предписаний в жизнь, в поведение людей и конечный результат данного 

процесса 

23. … .. теория - божественное происхождение государство 

 

По вертикали 
1. Какой вид свободы подразумевает собой неприкосновенность и 

защиту частной собственности 

2. Виновно-свершённое противоправное деяние деликтоспособных 

лиц, влекущее за собой юридическую ответственность 

3. Это акты органов государства, устанавливающие или 



санкционирующие (признающие) правовые нормы 

5. Совокупность правовых институтов (иногда включают 

подотрасли), регулирующих однородную область общественных 

отношений 

6. Отрасль права, закрепляющая в себе основы взаимоотношения 

личности и государства, конституционные характеристики государства, 

регламентирующая организацию государственной власти в стране и иные 

отношения конституционного-правового характера 

7. Изданный в установленном порядке гос-ыми органами 

юридический документ, устанавливающий, изменяющий или 

отменяющий правовые нормы. Что это за акт? 

9. способность лица самостоятельно нести ответственность за вред, 

причинённый его противоправным деянием.  

10. Документ, принимаемый уполномоченным государственным 

органом, устанавливающий, изменяющий или отменяющий нормы права 

11. Признак права, который всегда определяет какую либо норму 

поведения 

12. Какое право, является ведущий отраслем права 

14. Термин, использование которого очень разнилось и разнится в 

разных правовых системах 

15. Способность лица иметь юридические права и обязанности. 

16. Это строение права, деление его на составные части с точки 

зрения содержания правовых норм, то есть определенных общественных 

отношений, которые эти нормы регулируют 

17. Нормативно-правовой акт подразделяется на подзаконодательный 

и  

18. Отрасли права делятся на процессуальные и…  

19. Совокупность относительно обособленных норм, регулирующих 

близкий круг общественных отношений 

20. Способность субъекта иметь права и обязянности, наступает с 

момента рождения и заканчивается с моментом смерти 

21. Унификация нормативных актов, устранение их 

множественности, что достигается путём создания крупных однородных 

блоков в структуре законодательства 

22. Какое право совокупность норм системы права, непосредственно 

регулирующих общественные отношения и совокупность отраслей права, 

в которых основной упор делается на установление прав и обязанностей 

субъектов 

24. Вид нормы права, которая диктует, что от правил отступить 

нельзя 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



Кроссворд по предмету "предмету Правознавство 

(укр.)"  на тему "Кримінальне право (укр.)" 

 
 

По горизонтали 

2. Що характеризує сутьність кримінального права 

4. Форма дії яка відноситься до обєктивної сторони злочину 

Захоплення заручників 

7. . Ознакою злочину передбаченого ст. 111 «державна зрада» є 

8. Кваліфікуюча ознака злочину Ст. 155. Статеві зносини з особою 

яка не досягла статевої зрілості 

10. Статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, 

погрози його застосування або з використанням безпорадного стану 
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потерпілої особи 

11. З скільки років наступає понижений вік кримінальної 

відповідальності 

12. Який кодекс є основним джерелом кримінального права в 

Україні 

14. Під ознаки субєкта злочину, передбаченого ст.112 кк 

«посягання на життя державного чи громадського діяча» підпадає 

особа, яка досягла … років 

16. Злочином визнаються ті діяння,які передбачені в 

кримінальному кодексі 

17. Умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи 

морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших 

насильницьких дій з метою спонукати потерпілого або іншу особу 

вчинити дії, що суперечать їх волі 

18. Основна функція кримінального права як галузі права 

19. Вчинення статевого акту без добровільної згоди одного з 

партнерів 

20. Точна кримінально-правова оцінка, конкретної небезпечної дії 

в суспільстві. Вона заключається у встановленій відповідності між 

ознаками абсолютної небезпечно-суспільної дії і ознаками, 

передбаченого в нормах кримінального закону 

21. Залежно від форми вини злочини бувають 

22. Особлива частина встановлює перелік суспільно-небезпечних 

діянь, що визнаються злочинами, який є 

 

По вертикали 

1. Коли кк України набув чинності 

3. Людина, захоплена з метою змусити інших осіб вчинити певні 

дії або утриматися від вчинення певних дій заради звільнення 

4. Найвища міра покарання в Україні 
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5. Потерпілою злочину Розбещення неповнолітніх є особа, яка не 

досягла … років 

6. Вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла 

шістнадцятирічного віку 

8. Форма у якій може вчинятися заподіяння смерті іншій особі 

9. Є дією умисного спричинення власної смерті 

12. Область що вивчає причини і умови злочину, мотиви і 

злочиність взагалі 

13. Злочини, що відносяться до злочинів проти основ національної 

безпеки України 

15. Для визначення тяжкості тілесних ушкоджень застосовуються 

медичний та … критерії 
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