
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИЩИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 
 

 
 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

з дисципліни 

“Вступ до правознавства” 

(для бакалаврів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2018 



 2 

Підготовлено доцентом кафедри конституційного права, історії та теорії 

держави і права А. В. Демчук  

 

Затверджено на засіданні кафедри конституційного права,  історії та теорії 

держави і права (протокол № 7 від 19.02.18) 

 

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Демчук А. В. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи 
студентів з дисципліни «Вступ до правознавства» (для бакалаврів). – К.: ДП 
«Вид дім «Персонал», 2018. – 25 с. 

Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, тематичний 
план, питання для самоконтролю, практичні завдання, а також список 
літератури. 

 

 

© Міжрегіональна Академія  
управління персоналом, 2018 

© ДП «Видавничий дім «Персонал»,  
2018 

 



 3 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, 
основним засобом опанування навчального матеріалу в час, вільний від 
обов’язкових навчальних занять. 

Мета самостійної роботи студентів з дисципліни “Вступ до 
правознавства” – сприяти засвоєнню у повному обсязі навчальної програми 
та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної 
якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та 
контролювати власну діяльність. 

Завдання самостійної роботи студентів з дисципліни “Вступ до 
правознавства” полягає у засвоєнні відповідних знань, їх закріпленні та 
систематизації, а також їх застосуванні при виконанні практичних завдань. 
Самостійна робота забезпечує підготовку студентів до поточних аудиторних 
занять. 

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни “Вступ до 
правознавства” визначається навчальною програмою цієї дисципліни, а 
також цими методичними матеріалами.  

Основними формами самостійної роботи студентів з дисципліни 
“Вступ до правознавства” є:  

− опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових та 
додаткових літературних джерел; 
− виконання домашніх завдань; 
− вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного 
опрацювання; 
− підготовка до різних форм поточного контролю; 
− пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою; 
− написання реферату за заданою проблематикою; 
− аналіз наукових публікацій; 
− вирішення тестових завдань. 
У процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти 

повинні опрацювати прослуханий лекційний матеріал, всебічно розглянути 
зміст питань, що виносяться на заняття, опрацювати навчальну літературу, 
відповідні нормативно-правові акти. Перевірку засвоєння знань студенти 
здійснюють за допомогою питань для самоконтролю, які охоплюють основні 
положення, що підлягають самостійному засвоєнню студентами відповідно 
до кожної, передбаченої для самостійного вивчення теми дисципліни “Вступ 
до правознавства”. 

Виконання домашнього завдання з дисципліни “Вступ до правознавства” 
має на меті закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студента 
з навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання.  

Практичні завдання, передбачені для кожної теми, що підлягає 
самостійному засвоєнню, включають в себе підготовку до тематичних 
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колоквіумів, а також написання рефератів та доповідей за заданими 
питаннями.  

Одним із важливих засобів у засвоєнні знань є написання рефератів. 
Написання реферату за заданою проблематикою необхідно починати з 
власного, добре продуманого вступу. У вступі визначається мета 
дослідження, з максимально можливою точністю встановлюються рамки 
теми, що підлягає розгляду, визначаються методи її дослідження. Він 
служить перехідним містком до основного дослідження. У ньому повинно 
бути відображено практичне і теоретичне значення теми. 

В основній частині роботи мова повинна йти, насамперед, про зміст 
досліджуваної проблеми. Робота повинна завершуватись висновками. 

 
Критерії оцінювання самостійної роботи студентів: 
оцінка “відмінно” – студент повно і всебічно розкриває питання теми, 

що винесені на самостійне опрацювання, вільно оперує поняттями і 
термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має власну точку зору 
стосовно відповідної теми і може аргументовано її доводити; 

оцінка “добре” – загалом рівень знань студентів відповідає викладеному 
вище, але мають місце деякі упущення при виконанні завдань, винесених на 
самостійне опрацювання, обґрунтування неточні, не підтверджуються 
достатньо обґрунтованими доказами; 

оцінка “задовільно” – студент розкрив питання, винесені на самостійне 
опрацювання, у загальних рисах, розуміє їх суть, намагається робити 
висновки, але при цьому припускається грубих помилок, матеріал викладає 
нелогічно і не самостійно; 

оцінка “незадовільно” – студент не в змозі дати відповідь на поставлене 
запитання або відповідь неправильна, студент не розуміє суті питання, не 
може зробити висновки.   
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 

дисципліни 

“ВСТУП ДО ПРАВОЗНАВСТВА” 

№ 

пор. 
Назва змістового модуля і теми 

 Змістовий модуль І. Публічне право 

1 Основи теорії держави і права 

2 Основи конституційного права України 

3 Основи адміністративного права України 

4 Основи кримінального права України 

5 Основи фінансового права України 

 Змістовий модуль ІІ. Приватне та процесуальне право 

6 Основи цивільного та сімейного права України 

7 Основи трудового права України 

8 Основи господарського права України 

9 Організація судових та правоохоронних органів 

10 Судочинство в Україні 

Разом годин: 60 
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

з дисципліни 

«ВСТУП ДО ПРАВОЗНАВСТВА» 

 

Змістовий модуль І. Публічне право 

 

Тема 1. Основи теорії держави і права 

Питання для самоконтролю 

1. Дайте загальну характеристику формам державного устрою. 
2. Схарактеризуйте принципи єдності та розподілу державної влади. 
3. Перелічіть елементи структури механізму держави.  
4. Зобразьте схематично співвідношення понять «форма держави» і «форма 
державного правління». 
5. Політична система суспільства і держави. 
6. Схарактеризуйте гарантії законності та правопорядку. 
7. Покажіть співвідношення понять «правові норми» і «соціальні норми». 
8. Які теорії праворозуміння ви знаєте? Перелічіть основні ідеї кожної з них. 
9. Дайте визначення приватного права і перелічіть галузі, що належать до 
нього. 
10.  Співвідношення норм права і правовідносин. 
11.  Перелічіть основні ознаки правовідносин. 
12.  Дайте визначення поняття «правосуб’єктність». 
 

Практичні завдання 
Підготуйте реферат на тему: 

1. Соціальна цінність і роль права у суспільстві. 
2. Роль держави в організації суспільства і здійсненні політичної 

влади. 
3. Нормативні акти: поняття, класифікація. 

Підготуйте доповідь на тему: 
1. Поняття громадянського суспільства і його співвідношення з 

правовою державою. 
2. Форми реалізації права. 
3. Законність і правопорядок. 

Дайте відповідь на тестові завдання:  
А. Держава, окремі складові частини якої не мають власного суверенітету, 
називається: 

а) імперією; 
б) федеративною державою; 
в) абсолютною монархією; 
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г) унітарною державою; 
д) тоталітарною державою. 

Б. Вкажіть, який з видів соціальних норм регулює найбільший обсяг 
суспільних відносин: 

а) норми моралі; 
б) норми права; 
в) релігійні норми; 
г) норми-звичаї. 

В. Знайдіть помилки: 
а) державний устрій — це елемент форми держави; 
б) монархія — форма політичного режиму держави; 
в) право — система загальнообов’язкових правил поведінки, 

правових норм; 
г) федерація — союзна держава; 
д) Конституція — це основний закон держави; 
е) дієздатність — здатність особи мати суб’єктивні права і нести 

юридичні обов’язки. 
Література [1; 40-43; 45-46; 50-56] 

 

Тема 2. Основи конституційного права України 

Питання для самоконтролю 
1. Розкрийте особливості внесення змін до Конституції України. 
2. Схарактеризуйте загальні засади конституційного ладу України. 
3. Зобразьте схематично «поділ державної влади в Україні». 
4. Правовий статус особи: поняття, види та структура. 
5. Класифікація прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні. 
6. Вибори: поняття, принципи проведення, види. 
7. Виборчий процес в Україні. 
8. Поняття, система і види органів державної влади. 
9. Основні форми діяльності Верховної Ради України. 
10.  Назвіть принципи організації та діяльності органів державної влади. 
11.  Схарактеризуйте конституційний статус Президента України. 
12.  Схарактеризуйте порядок формування і повноваження Кабінету Міністрів 
України. 

Практичні завдання 
Підготуйте реферат на тему: 

1. Конституційне право – галузь національного права України. 
2. Економічні, соціальні та культурні права і свободи особи в Україні. 
3. Відповідальність за порушення виборчого законодавства України. 

Підготуйте доповідь на тему: 
1. Поділ державної влади в  Україні. 
2. Державні символи України. 
3. Правовий статус народного депутата в Україні. 
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Дайте відповідь на тестові завдання:  
А. Набуття громадянства певної держави за її заявою називається: 

а) філіація; 
б) націоналізація; 
в) натуралізація; 
г) специфікація; 
д) ротація. 

Б. Парламентський контроль за додержанням в Україні прав і свобод 
людини здійснює: 

а) Конституційний Суд; 
б) постійний Комітет Верховної Ради з питань прав людини; 
в) омбудсмен; 
г) Генеральний прокурор; 
д) Голова Верховної Ради. 

В. Із наведеного переліку назвіть суб’єктів звернення до Конституційного 
Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції, законів України 
у формі конституційного подання: 

а) Верховний Суд України;  
б) громадяни України; 
в) юридичні особи; 
г) Верховна Рада Автономічної Республіки Крим; 
д) Президент України; 
е) не менш як 45 народних депутатів; 
є) органи місцевого самоврядування.  

Г. Правовий статус особи – це: 
а) система прав свобод та обов'язків; 
б) правоздатність, дієздатність, деліктоздатність; 
в) система суб'єктивних прав, юридичних обов'язків, юридичної 

відповідальності та юридичних повноважень, правосвідомості; 
г) сукупність суб'єктивного й об'єктивного права. 

Д. Вкажыть, що таке громадянське суспільство: 
а) суспільний устрій, за якого людині гарантується вільний вибір 

форм економічного та політичного буття, утверджуються права особи, 
забезпечується ідеологічний плюралізм; 

б) форма держави основана на визнанні народу джерелом влади; 
в) особлива форма організації політичної влади пануючого класу 

(соціальної групи, блоку класових сил, всього народу), що має апарат 
управління та примусу, здійснює керівництво суспільством та забезпечує 
його інтеграцію. 

Література [1; 6; 7; 10; 14; 47-48; 50-56] 
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Тема 3. Основи адміністративного права України 

Питання для самоконтролю 

1. Дайте загальну характеристику адміністративного права як галузі права 
України. 

2. Схарактеризуйте принципи державного управління. 
3. Які акти управління використовуються в Україні? Перелічіть.  
4. Зобразьте схематично органи виконавчої влади в Україні. 
5. Зазначте основні принципи державної служби. 
6. Схарактеризуйте суб’єктів адміністративного права. 
7. Дайте загальну характеристику Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 
8. Схарактеризуйте адміністративні стягнення, їх види та зміст. 

 

Практичні завдання 
Підготуйте реферат на тему: 

1. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові 
відносини. 

2. Правовий статус державних службовців. 
3. Адміністративна відповідальність в Україні. 

Підготуйте доповідь на тему: 
1. Адміністративне судочинство в Україні. 
2. Провадження у справах про адміністративні правопорушення. 
3. Органи (посадові особи), які розглядають справи про 
адміністративні правопорушення. 

Дайте відповідь на тестові завдання:  
А. Предметом адміністративного правового регулювання є суспільні 

відносини, що виникають, змінюються або припиняються у сфері: 
а) законодавчої діяльності; 
б) судової влади; 
в) державного управління; 
г) державного стимулювання. 

Б. Підставою притягнення до адміністративної відповідальності є: 
а) малозначний злочин; 
б) адміністративне правопорушення та дисциплінарний проступок; 
в) дисциплінарний проступок, вчинений державним службовцем; 
г) адміністративне правопорушення. 

В. Ознаками адміністративного правопорушення є: 
а) протиправність, суспільна шкідливість, винність, адміністративна 

караність; 
б) протиправність, суспільна шкідливість, адміністративна караність; 
в) протиправність, суспільна небезпечність, винність, адміністративна 

караність; 
г) протиправність, незаконність, суспільна шкідливість, винність, 
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адміністративна караність. 
Г. Склад адміністративного правопорушення це: 

а) сукупність установлених законом чи підзаконним актом 
об’єктивних та суб’єктивних ознак, що характеризують діяння як 
адміністративне правопорушення; 

б) сукупність установлених законом об’єктивних та суб’єктивних 
ознак, що характеризують діяння як адміністративне правопорушення та 
встановлюють стягнення за його скоєння; 

в) сукупність установлених законом об’єктивних та суб’єктивних 
ознак, що характеризують діяння як адміністративне правопорушення; 

г) загальна характеристика конкретного проступку. 
Д. Суб’єктами адміністративного правопорушення може бути фізична 
особа,  що досягла: 

а) 14 років; 
б) 16 років; 
в) 18 років; 
г) 21 року. 

Е. Згідно з КУпАП неповнолітніми є особи віком: 
а) до 18 років; 
б) до 16 років; 
в) від 14 до 16 років; 
г) від 16 до 18 років. 

Література [12; 17; 19; 30; 50-56] 
 

Тема 4. Основи кримінального права України 

Питання для самоконтролю 

1. Дайте загальну характеристику кримінального права України. 
2. Функції, завдання та принципи кримінального права. 
3. Зобразьте схематично співвідношення таких понять, як «злочин» і 
«правопорушення».  
4. Поняття складу злочину і його кримінально-правове значення. 
5. Які підстави кримінальної відповідальності ви знаєте? 
6. Зобразьте схематично чинність кримінального закону. 
7. Дайте загальну характеристику умислу та його видів. 
8. Схарактеризуйте елементи складу злочину. 
9. Види співучасників злочину. 
10.  Схарактеризуйте загальні засади призначення покарання. 
 

Практичні завдання 
Підготуйте реферат на тему: 

1. Форми вини. 
2. Поняття, ознаки і значення системи покарань. 
3. Сукупність злочинів: поняття види і кримінально-правове 
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значення. 
4. Особливості припинення судимості у неповнолітніх. 

Підготуйте доповідь на тему: 
1. Об’єкт злочину. 
2. Суб’єкт злочину. 
3. Поняття і ознаки співучасті у злочині. 
4. Штраф як вид покарання за КК України. 

Дайте відповідь на тестові завдання:  
А. До підстав кримінальної відповідальності відносять: 

а) проступок; 
б) вирок суду; 
в) злочин. 

Б. Кримінальна відповідальність виключається умовами: 
а) незнання громадянином відповідної норми права; 
б) крайньої необхідності; 
в) іноземного громадянства; 
г) станом сп’яніння; 
д) недосягнення повноліття; 
е) вчинення злочину вперше. 

В. Завдання Кримінального кодексу України: 
а) правове забезпечення охорони прав і свобод людини і 

громадянина; 
б) правове забезпечення охорони власності; 
в) правове забезпечення охорони громадського порядку; 
г) правове забезпечення охорони конституційного устрою України; 
д) забезпечення миру і безпеки людства. 

Г. Зворотну дію закону про кримінальну відповідальність у часі мають 
закони: 

а) що скасовують і пом’якшують відповідальність; 
б) що скасовують відповідальність; 
в) що пом’якшують відповідальність; 
г) що скасовують або пом’якшують відповідальність; 
д) правильної відповіді не має. 

Д. Злочин має такі ознаки: 
а) дія чи бездіяльність; 
б) суспільна небезпечність; 
в) протиправність; 
г) караність; 
д) винність. 

Література [24-25; 50-56] 
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Тема 5. Основи фінансового права України 

Питання для самоконтролю 

1. Дайте загальну характеристику фінансового права України. 
2. Бюджет та бюджетна система. 
3. Схарактеризуйте бюджетну систему України.  
4. Дайте загальну характеристику бюджетного процесу. 
5. Яку ви знаєте відповідальність за порушення бюджетного 

законодавства? Схарактеризуйте. 
6. Які види податків ви знаєте? 
7. Які особливості оподаткування фізичних та юридичних осіб? 
8. Схарактеризуйте банківську систему України. 

 

Практичні завдання 
Підготуйте реферат на тему: 

1. Фінансове право України – поняття та предмет правового 
регулювання. 

2. Правова характеристика бюджетної системи України. 
3. Відповідальність за порушення законодавства про податки. 

Підготуйте доповідь на тему: 
1. Система оподаткування та її значення. 
2. Доходи та видатки бюджету. 

Дайте відповідь на тестові завдання:  
А. Об'єктом валютного регулювання є: 

а)  національна валюта України; 
б)  іноземна валюта; 
в)  валютні цінності; 
г)  грошові цінності; 
д)  грошова одиниця України. 

Б. Основною функцією Національного банку України є: 
а)  надання кредитів комерційним банкам; 
б)  дисконтування цінних паперів; 
в)  продаж цінних паперів; 
г)  забезпечення держави іноземною валютою; 
д)  забезпечення стабільності державної грошової одиниці України. 

В. Існують такі функції податків: 
а) розподільча і функціональна; 
б) зібрати і зробити платника банкрутом; 
в) збагачувальна і фіскальна; 
г) фіскальна і розподільча; 
д)  немає правильної відповіді. 

Г. Фінансові правовідносини регулюються: 
а)  Цивільним кодексом України; 
б)  Кримінальним кодексом України; 
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в)  Господарським кодексом України; 
г)  Сімейним кодексом України; 
д)  Бюджетним кодексом України. 

Д. Бюджет країни — це: 
а)  прибуток країни; 
б)  видатки країни; 
в)  прибутки та видатки країни; 
г)  фінансовий план; 
д)  фінансова звітність. 

Е. Згідно зі ст. 99 Конституції України основною функцією Національного 
банку України є: 

а)  накопичення валютних резервів держави; 
б)  вихід України на міжнародний валютний ринок; 
в)  забезпечення стабільності грошової одиниці — гривні; 
г)  контроль за діяльністю комерційних банків; 
д)  утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього 

боргу. 
Література [2-5; 8; 20-21; 31-36; 50-56] 

 

Змістовий модуль ІІ. Приватне та процесуальне право 

 

Тема 6. Основи цивільного та сімейного права України  

Питання для самоконтролю 

1. Схарактеризуйте систему цивільного законодавства. 
2. Який порядок здійснення цивільних прав та виконання цивільних 
обов’язків? 
3. Схарактеризуйте загальні положення про право власності та інші речові 
права.  
4. Громадяни як суб’єкти цивільного права. 
5. Авторське право та суміжні права. 
6. На основі Цивільного кодексу України дайте загальну характеристику 
окремим видам договорів, зокрема тим, які найчастіше зустрічаються на 
практиці. 
7. У чому полягає цивільно-правова відповідальність? 
8. Коли має місце спадкування за законом, а коли за заповітом? 
9. Дайте загальну характеристику сімейно-правовим відносинам. 
10. Схарактеризуйте права та обов’язки подружжя. 
 

Практичні завдання 
Підготуйте реферат на тему: 

1. Цивільно-правова відповідальність. 
2. Порядок укладення та припинення договорів. 
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3. Сімейно-правові норми та сімейно-правові відносини. 
Підготуйте доповідь на тему: 

1. Суб’єкти цивільного права. 
2. Об’єкти цивільного права. 
3. Захист права власності. 

Дайте відповідь на тестові завдання:  
А. Закони, що регулюють цивільні правовідносини, за загальним правилом 
вступають в силу:  

а) з моменту прийняття, але не раніше 10 днів з моменту реєстрації в 
Міністерстві юстиції; 

б) через 10 днів після прийняття, але не раніше дати публікації в 
офіційних джерелах;  

в) через 20 днів після публікації в офіційних джерелах, але не раніше 
дати публікації; 

г) через 10 днів з дня офіційного обнародування, якщо інше не 
передбачено самим законом, але не раніше дня публікації; 

д) з моменту прийняття. 
Б. Вищу юридичну силу в цивільному законодавстві мають:  

а) рішення суду; 
б) Закони України;  
в) Постанови Кабінету Міністрів України;  
г) Укази Президента;  
д) акти місцевих органів влади. 

В. Особисті немайнові відносини, які регулюються цивільним правом, 
поділяються на:  

а) речові та зобов'язальні; 
б) майнові та немайнові;  
в) пов’язані з майновими і не пов'язані з майновими;  
г) речові та відносні; 
д) особисті та майнові. 

Г. Договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового 
комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна, 
крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі, 
укладається:  

а) у письмовій формі;  
б) в усній формі;  
в) у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню та 

державній реєстрації;  
г) у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню;  
д) у письмовій формі та підлягає державній реєстрації. 

Д. До особистих немайнових прав подружжя відносяться: 
а) право на материнство;  
б) право на батьківство;   
в) право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуальності;  
г) право на отримання вищої освіти. 
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Е. Позбавлення батьківських прав можливе:  
а) у разі невиконання батьками своїх обов’язків, за рішенням суду; 
б) у разі ухилення від контролю за навчанням і поведінкою дитини, за 

рішенням школи; 
в) якщо батьки самі відмовляються від дитини; 
г) не допускається ні в якому разі. 

Література [26-28; 50-56] 
 

Тема 7. Основи трудового права України 

Питання для самоконтролю 

1. Дайте загальну характеристику трудового законодавства України. 
2. Перелічіть суб’єктів трудового права. 
3. Охарактеризуйте трудовий контракт. Які його особливості та чим він 
відрізняється від звичайного трудового договору? 
4. Які документи працівник надає для прийняття його на роботу? 
5. Напишіть заяву про прийняття на роботу. 
6. Які особливості застосування дисциплінарної відповідальності? 
7. Що таке робочий час та його тривалість? 
8. Як вирішуються колективні спори? 
9. Розмежуйте поняття «матеріальна відповідальність» та 
«дисциплінарна відповідальність». 
10. Окресліть строки та порядок розгляду трудових спорів. 
 

Практичні завдання 
Підготуйте реферат на тему: 

1. Контракт як різновидність трудового договору. 
2. Робочий час та час відпочинку. 

Підготуйте доповідь на тему: 
1. Трудові правовідносини. 
2. Заробітна плата. 
3. Строки і порядок розгляду трудових спорів. 

Дайте відповідь на тестові завдання:  
А. Видами матеріальної відповідальності у трудових правовідносинах є: 

а) обмежена і повна; 
б) дольова та солідарна; 
в) субсидіарна; 
г) усі вказані види. 

Б. Трудовий договір є угода між: 
а) працівником і власником підприємства, установи, організації; 
б) працівником і уповноваженим власником органом; 
в) працівником і фізичною особою; 
г) працівником і власником підприємства, установи, організації або 

уповноваженим ним органом чи фізичною особою. 
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В. Обов’язки працівника за трудовим договором: 
а) виконувати будь-яку роботу; 
б) виконувати правила трудового розпорядку; 
в) виходити на роботу на вимогу власника; 
г) виконувати роботу, визначену трудовим договором, з підляганням 

внутрішньому трудовому розпорядку підприємства, установи, організації. 
Г. Трудовий договір на тимчасову роботу укладається на строк до: 

а) 1 місяця; 
б) 2 місяців; 
в) 3 місяців; 
г) 2 місяців, а для заміщення тимчасово відсутнього працівника – до 

4 місяців. 
Д. Строк, на який допускається тимчасове переведення працівника на іншу 
роботу у разі простою за його згодою: 

а) до одного тижня; 
б) на весь час простою в усіх випадках; 
в) до одного місяця в усіх випадках; 
г) на тому ж підприємстві, установі, організації на весь час простою або 

на інше підприємство, установу, організацію, але в тій самій місцевості на 
строк до одного місяця. 
Е. До трудової книжки працівника заносяться: 

а) тільки відомості про роботу; 
б) тільки заохочення та нагороди про успіхи в роботі на підприємстві, 

установі, організації; 
в) відомості про стягнення; 
г) відомості про роботу, заохочення та нагороди про успіхи в роботі на 

підприємстві, установі, організації. 
Література [18; 39; 50-56] 

 

Тема 8. Основи господарського права України 

Питання для самоконтролю 

1. Дайте визначення: поняття, предмет та метод правового регулювання 
господарського права України. 

2. Дайте загальну характеристику господарського законодавства України. 
3. Господарсько-правові відносини та їх види. 
4. Схарактеризуйте суб’єкти та об’єкти господарських правовідносин. 
5. Управління державним сектором економіки. Загальна характеристика 

державних підприємств. 
6. Який порядок приватизації в Україні? 
7. Зазначте порядок реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності в 

Україні. 
8. Які випадки припинення підприємницької діяльності (відповідно до 

чинного законодавства) ви знаєте? 
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9. Державний захист конкуренції у підприємницькій діяльності. 
10.  Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні. 
11.  Правове регулювання банкрутства в Україні. 

 

Практичні завдання 
Підготуйте реферат на тему: 

1. Поняття та види господарських товариств. 
2. Ліквідація юридичних осіб. 
3. Господарсько-правова відповідальність. 

Підготуйте доповідь на тему: 
1. Фізична особа підприємець. 
2. Класифікація господарських договорів. 
3. Господарсько-правові санкції. 

Дайте відповідь на тестові завдання:  
А. Сферу господарських відносин становлять:   

а) господарсько-торговельні відносини;   
б) господарсько-виробничі відносини;   
в) господарсько-споживчі відносини;  
г) організовано-господарські відносини;  
д) органічно-господарські відносини.  

Б. За метою здійснення господарська діяльність буває таких видів:  
а) виробнича;   
б) некомерційне господарювання;   
в) комерційне посередництво;   
г) виконання робіт та надання послуг;  
д) торговельна господарська діяльність. 

В. Не належить до конституційних основ правового господарського порядку 
в Україні:  

а) непорушність права приватної власності;  
б) свобода господарського договору;   
в) забезпечення державою захисту конкуренції у підприємницькій 

діяльності; 
г) взаємовигідне співробітництво з іншими країнами;  
д) економічна багатоманітність.  

Г. Державній реєстрації підлягають нормативні акти господарського 
законодавства міністерств, інших органів державної виконавчої влади, 
органів господарського управління та контролю, якщо вони:  

а) мають загальний характер;   
б) мають правовий характер;  
в) мають відомчий характер;  
г) мають нормативний характер;  
д) мають міжвідомчий характер.  

Д. Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної 
особи – суб’єкта господарювання є:   
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а) використання у найменуванні юридичної особи історичного 
державного найменування;  

б) невідповідність суб’єкта господарювання ліцензійним умовам;   
в) наявність обмежень для заняття відповідних посад для осіб, які 

вказані як посадові особи суб’єкта господарювання;  
г) невідповідність установчих документів вимогам закону;  
д) неподання документів у повному обсязі;  
е) невідповідність відомостей, вказаних у реєстраційній картці, 

відомостям, що містяться у поданих документах;  
є) щодо засновника, який є юридичною особою, прийнято рішення 

про його припинення;  
ж) подання документів особою, яка не має на це повноважень;  
з) документи подані за неналежним місцем проведення державної 

реєстрації.  
Е. Підприємство визнається підприємством з іноземною інвестицією, якщо в 
його статутному фонді іноземна інвестиція становить:  

а) не менш як десять відсотків;  
б) хоча б десять відсотків;  
в) більше ніж десять відсотків;  
г) рівно десять відсотків;  
д) перевищує десять відсотків 

Література [9; 11; 13; 22-23; 38; 50-56] 
 

Тема 9. Організація судових та правоохоронних органів 

Питання для самоконтролю 

1. Схарактеризуйте сучасну структуру судової влади в Україні. 
2. Зазначте систему принципів правосуддя: характеристику та значення. 
3. Схарактеризуйте особливості Національної поліції України. 
4. Схарактеризуйте напрями діяльності органів прокуратури України. 
5. Правовий статус органів служби безпеки України. 
6. Служба фінансових розслідувань: правовий статус та особливості. 
7. Правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 
8. Схарактеризуйте загальні положення нотаріату в Україні: поняття, 
завдання та функції. 
9. Схарактеризуйте загальні положення адвокатури в Україні. 

Практичні завдання 
Підготуйте реферат на тему: 

1. Поняття правосуддя, його відмінність від інших форм державної 
діяльності. 

2. Суд як орган правосуддя. 
3. Історія становлення Конституційного Суду України. 

Підготуйте доповідь на тему: 
1. Вимоги, що ставляться до суддів. 
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2. Правовий статус нотаріуса. 
3. Дисциплінарна відповідальність адвоката. 

Дайте відповідь на тестові завдання:  
А. Де розміщується інформація щодо справ, які знаходяться у 

провадженні суду: 
а) в офіційних друкованих органах судів;  
б) на офіційному веб-сайті судової влади; 
в) в Єдиному державному реєстрі судових рішень влади; 
г) ніде, оскільки є службовою інформацією. 

Б. Як здійснюється розподіл справ у суді:  
а) за розпорядженням голови суду;  
б) за розпорядженням керівника апарату системи документообігу суду;  
в) за допомогою автоматизованої системи документообігу суду; 
г) за рішенням секретаря суду в порядку черговості надходження 

справ до суду; 
      В. Зазначте, з якою періодичністю органи прокуратури повинні 
інформувати суспільство про свою діяльність шляхом повідомлень у засобах 
масової інформації: 

а) не менше, ніж раз на рік;  
б) не менше, ніж двічі на рік;  
в) не менше, ніж раз на три місяці;  
г) без встановленої періодичності. 

Г. Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на:  
а) державних нотаріусів;  
б) державних та звичайних нотаріусів;  
в) державних та приватних нотаріусів;  
г) приватних та публічних нотаріусів;  
д) жодна з наведених відповідей не є правильною.  

Д. Протягом якого терміну може бути оскаржено рішення про відмову у 
включенні адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів 
України: 

а) 25 днів з дня його отримання; 
б) 20 днів з дня його отримання; 
в) 30 днів з дня його отримання; 
г) 31 день після його отримання. 

Е. Вкажіть, в які строки зупиняється право на заняття адвокатською 
діяльністю: 

а) з дня подання адвокатом відповідної заяви до ради адвокатів регіону 
за адресою робочого місця адвоката; 

б) з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду; 
в) з дня прийняття кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 

адвокатури відповідного рішення; 
г) з дня подання адвокатом відповідної заяви до ради адвокатів регіону 

за адресою робочого місця адвоката. 
Література [15-16; 29; 44; 49; 50-56] 
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Тема 10. Судочинство в Україні 

Питання для самоконтролю 

1. Схарактеризуйте мету, завдання та принципи адміністративного 
судочинства України. 

2. Схарактеризуйте систему та компетенцію адміністративних судів. 
3. Схарактеризуйте основні підстави та принципи провадження у 

кримінальних справах. 
4. Основні положення попереднього слідства (підслідність кримінальних 

справ і порядок провадження попереднього слідства). 
5. Загальні положення судового розгляду. 
6. Хто  має право на звернення та порушення справ у господарському суді? 
7. Підвідомчість та підсудність справ господарським судам. 
8. Дайте загальну характеристику цивільного процесу в Україні. 
9. Зобразіть схематично учасників цивільного процесу. 
10.  Дайте загальну характеристику процесу доказування. 

 

Практичні завдання 
Підготуйте реферат на тему: 

1. Основні інститути адміністративного судочинства. 
2. Порушення кримінальної справи. 
3. Досудове врегулювання господарського спору. 
4. Суд як суб’єкт цивільного процесу. 

Підготуйте доповідь на тему: 
1. Принципи адміністративного судочинства. 
2. Запобіжні заходи. 
3. Учасники судового процесу. 
4. Треті особи в цивільному процесі. 

Дайте відповідь на тестові завдання:  
А. Хто є суб’єктом владних повноважень в адміністративному процесі: 

а) лише орган державної виконавчої влади;  
б) лише посадова особа органу місцевого самоврядування;  
в) лише орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх 

посадова чи службова особа;  
г) орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх 

посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних 
управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання 
делегованих повноважень. 
Б. Затримання та тримання під вартою можуть застосовуватися до 
неповнолітнього лише у разі:  

а) якщо він підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину 
середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, за умови, що 
застосування іншого запобіжного заходу не забезпечить запобігання ризикам, 
зазначеним у ст. 177 КПК України;  
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б) якщо він підозрюється або обвинувачується у вчиненні особливо 
тяжкого злочину, за умови, що застосування іншого запобіжного заходу не 
забезпечить запобігання ризикам, зазначеним у ст. 177 КПК України;  

в) якщо він підозрюється або обвинувачується у вчиненні тяжкого чи 
особливо тяжкого злочину, за умови, що застосування іншого запобіжного 
заходу не забезпечить запобігання ризикам, зазначеним у ст. 177 КПК 
України; 

г) якщо іншим способом неможливо припинити протиправну 
поведінку неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого. 
В. До складу учасників господарського процесу входять:  

а) сторони;  
б) треті особи;  
в) свідки;  
г) прокурор;  
в) експерт. 

Г. Провадження у цивільних справах здійснюється:  
а) відповідно до закону, чинного на момент порушення суб'єктивного 

права;  
б) відповідно до закону, чинного на момент вчинення першої 

процесуальної дії по справі;  
в) відповідно до законів, чинних на момент звернення до суду;  
г) відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих 

процесуальних дій, розгляду і вирішення справи;  
д) відповідно до законів, чинних на момент відкриття провадження по 

справі; 
Література [22; 23; 25; 28; 44; 50-56] 
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