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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

 
Самостійна робота студентів (СРС) є складовою навчального 

процесу, важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє 

активізації засвоєння студентами знань та їх реалізації у вільний від 

обов’язкових аудиторних занять час. 

Мета СРС з дисципліни «Галузеве законодавство соціальної роботи» – 

підготовка юристів до вільного орієнтування в нормах правового 

регулювання та імплементації законодавства соціального забезпечення, а 

також його застосовування на практиці. 

Завдання СРС – засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та 

систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні практичних 

завдань та творчих робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із 

предмета. 

Зміст СРС з дисципліни «Галузеве законодавство соціальної роботи» 

визначається навчальною програмою цієї дисципліни та забезпечується 

навчально-методичними матеріалами для практичних (семінарських) занять, 

методичними матеріалами для самостійної роботи студентів, конспектами 

лекцій, підручниками та навчальними посібниками з даної дисципліни. 
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

з дисципліни  

«ГАЛУЗЕВЕ ЗАКОНОДАВСТВО СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ» 
 
 

Змістовий модуль І. Адміністративне право України 
 

Тема 1. Адміністративне право України як галузь права і наука 
 

1. Місце адміністративного права в галузевій класифікації правової 

системи. 

2. Адміністративне право як юридична наука і навчальна дисципліна. 

Питання для самоконтролю 

1. Історичні умови виникнення адміністративного права 

2. Особливості та структура суспільних відносин, які складають предмет 

регулювання адміністративного права.  

3. Суб’єкти управлінських відносин, що складають предмет регулювання 

адміністративного права.  

4. Відносини, що виникають між адміністративною владою та 

громадянами, державними та недержавними організаціями.  

5. Делеговані повноваження як предмет адміністративного права. 

6. Метод адміністративного права та його особливості, що виявляються у 

встановленні правового становища сторін, у способі визначення прав і 

обов’язків сторін, у порядку їх захисту та підставах, з якими 

пов’язується виникнення, зміни та припинення адміністративних 

правовідносин.  

7. Поняття системи адміністративного права. 

8. Основні інститути адміністративного права.  

9. Співвідношення системи галузі адміністративного права і системи 

адміністративного законодавства. Визначення адміністративного права 

як самостійної галузі права.  

 



Теми рефератів 

1. Основні цілі та принципи галузі адміністративного права. Відмінність 

адміністративного права від інших галузей права України.  

2. Перспективи реформування адміністративного права України.  

3. Наука адміністративного права. 

Література [7; 9;13; 14] 

 

Тема 2. Інститут державної служби в Україні 

1. Поняття, сутність, особливості та функції державного управління в 

Україні. 

2. Структура державного управління.  

3. Соціально-політичні та організаційні принципи державного управління.  

4. Вдосконалення змісту державного управління в умовах проведення 

адміністративного реформи в Україні. 

Питання для самоконтролю 

1. Ранги державних службовців. 

2. Відставка державного службовця. 

3. Управління державного службою. 

4. Підстави припинення державного служби. 

5. Права і обов’язки державних службовців у сфері державного 

управління. 

Теми рефератів 

1. Історичні етапи розвитку державної служби в Україні. 

2. Права і обов’язки державних службовців у сфері державного управління. 

Література [7; 9;13; 14] 

 

Змістовий модуль ІІ. Цивільне право України 

 

 



Тема 3. Предмет, метод, принципи і система цивільного права. Цивільне 

законодавство 

1. Загальні риси цивільного права.  

2. Предмет цивільного права. 

3. Метод цивільного права.  

4. Функції цивільного права.  

5. Поняття та види джерел цивільного права.  

6. Значення судової практики.  

Питання для самоконтролю 

1. Цивільно-правові угоди: цивільно-правові дій та їх види. Поняття та 

види угод.  

2. Умови дійсності угод.  

3. Представництво: поняття та підстави представництва.  

4. Види представництва.  

Теми рефератів 

1. Угоди, які можуть здійснювати представники. 

2. Поняття доручення та передоручення.  

3. Форма доручення. Строки доручення. 

Література [7; 9;13; 14] 

 

Тема 4. Право власності: загальні положення. Спадкове право. 

Спадкування за законом і заповітом 

1. Власність і право власності. Зміст права власності.  

2. Форми і види права власності.  

3. Підстави виникнення і припинення права власності.  

4. Поняття права спільної власності.  

Питання для самоконтролю 

1. Поняття приватної власності.  



2. Загальні положення про спадкування.  

3. Поняття спадщини та права спадкування.  

4. Спадкування за законом.  

5. Спадкування за заповітом. 

Теми рефератів 

1. Поняття та види права власності за цивільним законодавством України. 

2. Поняття та види спадкування. 

3. Черговість спадкування.  

Література [7; 9;13; 14] 

 

Тема 5.Загальні положення про зобов’язання. Загальні положення про 

договори 

1. Поняття трудового права України як галузі права.  

2. Предмет трудового права, метод, джерела, функції.  

4. Система трудового права та система трудового законодавства: поняття і 

значення.  

5. Формулювання і система основних принципів трудового права.  

6. Зміст принципів трудового права.  

7. Поняття і класифікація суб’єктів трудового права. 

Питання для самоконтролю 

1. Правовий статус суб’єктів, його види і зміст: трудова дієздатність, 

суб’єктивні права і юридичні обов’язки, гарантії прав і обов’язків, 

відповідальність суб’єктів трудового права.  

2. Громадяни (працівники) як суб’єкти трудового права.  

3. Підприємства, установи, організації і фізичні особи як суб’єкти 

трудового права.  

4. Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним 

орган як суб’єкт трудового права. 

 



Теми рефератів 

1. Поняття трудового права України як галузі права. 

2.  Предмет трудового права, метод, джерела, функції.  

3. Система трудового права та система трудового законодавства: поняття і 

значення. 

4. Формулювання і система основних принципів трудового права.  

Література [7; 9;13; 14] 

 

Тема 6.  Предмет, метод, система та джерела трудового права. 

Принципи та суб’єкти трудового права 

1. Рівність прав та обов’язків батьків щодо дитини.  

2. Рівність прав та обов’язків дітей щодо батьків.  

3. Обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини.  

4. Права батьків щодо виховання дитини.  

5. Забезпечення права дитини на належне батьківське виховання. Права 

батьків та дитини на спілкування.  

6. Права батьків по захисту дитини.  

Питання для самоконтролю 

1. Здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов’язків. 

2. Права та обов’язки неповнолітніх батьків.  

3. Вирішення батьками питання щодо виховання дитини.  

4. Вирішення органом опіки та піклування спору щодо участі у вихованні 

дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї.  

5. Право батьків на визначення місця проживання дитини.  

Теми рефератів 

1. Особисті немайнові права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів. 



2. Обов’язок по утриманню інших членів сім’ї та родичів. 

Література [7; 9;13; 14] 

 

Тема 7. Трудовий договір. Правове регулювання робочого часу та 

відпочинку. Оплата праці за трудовим законодавством. Охорона праці 

1. Поняття і значення трудового договору. 

2. Зміст та умови трудового договору. 

3. Загальний порядок укладення трудового договору, його оформлення. 

Документи, що подаються при прийнятті на роботу.  

4. Випробування при прийнятті на роботу. 

5. Види трудових договорів. 

6. Порядок оформлення звільнення працівників і здійснення розрахунку. 

Вихідна допомога. 

7. Правові наслідки незаконного звільнення. 

8. Поняття робочого часу і правові нормативи робочого часу. 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття і види робочого дня, робочої зміни, робочого тижня. Робочий 

місяці і робочий рік.  

2. Нормальна і скорочена тривалість робочого часу.  

3. Режим робочого часу і порядок їх встановлення.  

4. Поняття і види часу відпочинку. Перерви протягом робочого дня, зміни.  

5. Відпустка та її види.  

6. Щорічна основна відпустка і порядок її надання.  

7. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням. Творча відпустка. Соціальні 

відпустки. Відпустки без збереження заробітної плати.  

8. Порядок оплати відпусток. 

9. Правове визначення поняття оплати праці. 

Теми рефератів 

1. Відмінність заробітної плати від винагород за цивільно-правовими 

договорами, гарантійних і компенсаційних виплат.  



2. Структура заробітної плати: основна заробітної плата.  

3. Додаткова заробітна плата, інші заохочувальні й компенсаційні виплати. 

Преміювання працівників.  

4. Винагорода за результатами роботи за рік. 

5. Гарантії прав громадян на охорону праці.  

Література [7; 9;13; 14] 

 

Тема 8. Поняття, метод, принципи і система сімейного права 

України. Сім’я. Регулювання сімейних відносин 

1. Сімейне право України: поняття і метод правового регулювання. 

Принципи і система сімейного права.  

2. Сімейний кодекс України. Поняття сім’ї.  

3. Учасники сімейних відносин. Право особи на сім’ю.  

4. Державна охорона сім’ї.  

5. Засади регулювання сімейних відносин.  

6. Регулювання сімейних відносин за домовленістю (договором) сторін.  

Питання для самоконтролю 

1. Застосування аналогії закону та аналогії права.  

2. Врахування звичаїв при вирішенні судом сімейних спорів.  

3. Поняття шлюбу. Шлюбний вік. Право на шлюб.  

4. Добровільність шлюбу. Одношлюбність.  

5. Особи, між якими не може укладатися шлюб.  

2. Значення державної реєстрації шлюбу. Заява про реєстрацію шлюбу. 

3. Ознайомлення осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу з їхніми 

правами та обов’язками. 

4. Взаємна обізнаність осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, про 

стан здоров’я. Заручини. Час реєстрації шлюбу. Місце реєстрації шлюбу. 

2. Правові наслідки шлюбу.  

Теми рефератів 

1. Права та обов’язки матері, батька і дитини.  



2. Вирішення органом опіки та піклування спору щодо участі у вихованні 

дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї.  

3. Право батьків на визначення місця проживання дитини. 

4. Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів.  

5. Особисті немайнові права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів. 

6. Обов’язок по утриманню інших членів сім’ї та родичів. 

Література [7; 9;13; 14] 
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