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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Враховуючи те, що розвиток і освіта не даються і не повідомляються, а 

здобуваються виключно власною діяльністю, своїми силами, своїм напруженням, 
навчальним планом і нормами Міністерства освіти і науки України для студентів всіх 
форм навчання передбачається навчальний час, відведений для їх самостійної роботи над 
певним обсягом матеріалу. Даний матеріал присвячений курсу «Основи правознавства». 

Ці рекомендації призначені допомагати студентам  у вивченні та засвоєнні певних 
тем, зокрема, у визначенні обсягу та змісту теоретичних питань до теми, ознайомленню з 
нормативно-правовою базою регулювання даної теми, виробленню навичок конкретного 
правозастосування правових норм та ін. 

Дисципліна “Основи правознавства” є базовим курсом для всієї системи вищої 
освіти, теоретичною основою сукупності знань та умінь, що формують відповідний 
рівень загального світогляду студента. 

Метою рекомендацій – підвищення рівня правових знань студентів, їх 
правосвідомості та правової культури. Це можливо лише за умови повсякденного, 
професійно-організованого навчання та виховання, що здійснюються не лише на лекціях 
та семінарах, а й у процесі самостійного вивчення. Мета цих форм навчання –
формування знань теорії держави і права, основних засад трудового, сімейного, 
конституційного, адміністративного, цивільного, кримінального та інших галузей права. 

Важливою метою у майбутніх фахівців є також формування належного рівня 
правових знань, системи професійно-юридичних навичок та умінь щодо практичного 
застосування положень тих чи інших галузей права у повсякденному житті.  

Завданнями самостійної роботи є: 
- оволодіння теоретичними знаннями з навчальної дисципліни; 
- набуття навичок практичного застосування набутих теоретичних знань з 

дисципліни; 
- формування уміння користуватися необхідною нормативно-правовою базою; 
- виховання у студентів законослухняності через повагу до права і закону. 

Зміст самостійної роботи визначається навчальною програмою дисципліни «Основи 
правознавства», а також цими методичними матеріалами. 

У результаті самостійного опрацювання матеріалу студент повинен 
знати: 
- понятійний матеріал, що є основним інструментарієм дисципліни; 
- методологію теорії держави і права; 
- основний зміст понятійних (формальних) визначень; 
- нормативно-правову базу даної дисципліни; 
- правові засади регулювання окремих видів суспільних відносин; 
уміти: 
- використовувати засвоєний матеріал у повсякденному житті та професійній 

діяльності; 
- аналізувати норми Конституції, законів та інших нормативно-правових актів; 
- розуміти значення права в житті суспільства, свідомо виконувати його вимоги. 
Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, основним засобом 

опанування навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 
Основними формами самостійної роботи студентів з дисципліни “Основи 

правознавства” є:  
1) опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових та додаткових 

літературних джерел; 



 4 

2) складання конспектів окремих тем або питань, передбачених для самостійного 
опрацювання; 

4) підготовка до різних форм поточного контролю; 
5) пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою; 
6) написання реферату за заданою проблематикою; 
7) аналіз наукових публікацій.  
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 “Основи правознавства”. 

Складання конспектів окремих тем або питань, передбачених для самостійного 
опрацювання з дисципліни “Основи 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 підготовку рефератів, доповідей та вирішення тестових завдань за 
відповідною тематикою. 

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. 
Вступ 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 питання 
або відповідь неправильна, студент не розуміє суті питання, не може зробити висновки.   
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 

дисципліни 

“ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА” 

№ 

пор. 
Назва змістового модуля і теми 

 Змістовий модуль І. Держава і право. Основи конституційного права України 

1 Основи теорії держави і права  

2 Загальна характеристика конституційного права України 

3 Конституційна система органів державної влади в Україні. Правові засади 

місцевого самоврядування 

 Змістовий модуль ІІ. Основи цивільного та сімейного права України 

4 Цивільне законодавство  

5 Право власності та спадкування в Україні 

6 Зобов’язальне право 

7 Законодавство України про шлюб і сім’ю 

 Змістовий модуль ІІІ. Основи трудового, адміністративного та 

кримінального права України 

8 Основи трудового права України 

9 Загальна характеристика адміністративного права України 

10 Основи кримінального права України 

Разом годин: 90 
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

з дисципліни 

«ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА» 

 

Змістовний модуль І. Держава і право. Основи конституційного права України 

  

Тема 1. Основи теорії держави і права 

Питання для самоконтролю 

1. Схарактеризуйте основні теорії походження держави. 
2. Яка відмінність держави від додержавної організації суспільства? Яка відмінність 

держави від інших сучасних організацій суспільства? 
3. Схарактеризуйте основні ознаки держави. 
4. Які зовнішні та внутрішні функції держави ви знаєте? 
5. Зобразьте схематично структуру механізму держави. 
6. Що таке громадянське суспільство та його основні ознаки? 
7. Схарактеризуйте та класифікуйте норми права. 
8. Які джерела (форми) права ви знаєте? 
9. Що таке правовий звичай та правовий предицент? 
10. Сутність поняття правовідносин. 
11.  

Практичні завдання 
Підготуйте реферат на тему: 

1. Правова держава: поняття та основні ознаки. 
2. Право як особливий вид соціальних норм. 
3. Правосвідомість та правова культура. 

Підготуйте доповідь на тему: 
1. Поняття та структура державного апарату. 
2. Види правових норм. 
3. Принципи права. 

Дайте відповідь на тестові завдання:  
А.  До сучасних концепцій  держави не відносяться: 

а) технократична, божественна; 
б) концепція правової та соціальної держави; 
в) держава загального благоденства. 

Б. Співвідношення громадянського суспільства та правової держави характеризується такими 
рисами: 

а) держава формує суспільство та сприяє його розвитку, виступає гарантом його 
життєздатності та єдиним представником у міжнародних відносинах; 

б) суспільство створює державу як спеціальний інститут для забезпечення своєї 
життєдіяльності, задоволення потреб та інтересів соціальних суб’єктів; 

в) суспільство і держава є рівними партнерами, що взаємодіють на засадах верховенства 
права, демократії, справедливості та гуманізму, і при цьому є суб’єктами правових відносин, які 
несуть взаємну відповідальність. 
В. Елементами механізму держави є: 

а) апарат держави, державні установи та підприємства; 
б) прокуратура, міліція, суди, уряд, парламент, армія; 
в) виховні та навчальні заклади і державні  організації. 
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Г. Вкажіть, хто з видатних мислителів є автором наукової концепції розподілу влади: 
а) К. Маркс, Ф. Енгельс; 
б) Платон, Аристотель; 
в) Ш. Монтеск’є. 

Д. Принципи права – це: 
а) закономірності розвитку права на певних історичних періодах;  
б) головні ідеї, вихідні засади та основи функціонування права; 
в) зміст та основне призначення права. 

Е. Назвіть передумови виникнення держави: 
а) розподіл праці, виникнення надлишкового продукту, утворення класів, виникнення 

міжкласових конфліктів, фактори географічного, політичного, економічного та соціального 
характеру; 

б) виникнення права, перехід до виробничих відносин, потреба у створенні апарату 
керівництва; 

в) три великих розподіли праці, створення класів, поява надлишкового продукту. 
Ж. Соціальні норми – це: 

а) загальнообов’язкові правила поведінки, що встановлюються, охороняються та 
санкціонуються державою, регулюють найважливіші суспільні відносини; 

б) правила поведінки загального характеру, які виникли в процесі історичного розвитку, 
регулюють різні сфери суспільних відносин, мають зміст, зумовлений свідомо-вольовою 
діяльністю людей, рівнем економічного, соціального і культурного розвитку суспільства та 
забезпечуються різноманітними засобами соціального впливу; 

в) загальні правила поведінки людей у суспільстві. 
Література [23-25; 39-44] 

 
Тема 2. Загальна характеристика конституційного права України 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть основні джерела конституційного права України. 
2. Схарактеризуйте структуру та значення Конституції України. 
3. Які загальні засади конституційного ладу України ви знаєте? 
4. Схарактеризуйте основні права, свободи та обов’язки громадян. Які гарантії їх 

захисту? 
5. Які конституційно-правові форми народовладдя в Україні вам відомі? 
6. Схарактеризуйте виборчу систему України. 

Практичні завдання 
Підготуйте реферат на тему: 

1. Конституційне право – провідна галузь національного права України. 
2. Правовий статус особи в Україні. 
3. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні. 

Підготуйте доповідь на тему: 
1. Конституційний устрій України. 
2. Форми народовладдя в Україні. 
3. Поняття та види референдумів. 

Дайте відповідь на тестові завдання:  
А.  Вкажіть відносини, що становлять предмет конституційного права України як галузі права.  

а) відносини у сфері публічної адміністрації;  
б)  майнові відносини суб’єктів місцевого самоврядування;  
в) відносини у сфері здійснення судової влади;  
г) державно-політичні відносини владарювання; 
д) відносини, що визначають державно-територіальний устрій. 
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Б. Вкажіть метод правового регулювання, питома вага якого найбільша у конституційному праві 
України:  

а) диспозитивний;  
б) імперативний;  
в) універсальний;  
г) діалектичний; 
д) соціологічний. 

В. Вкажіть елементи системи конституційного права України як галузі права:  
а) конституційні права; 
б) конституційно-правова відповідальність; 
в) норми конституційного права;  
г) гарантії конституційних прав і свобод;  
д) конституційно-правові інститути. 

Г. Вкажіть об’єкти конституційно-правових відносин:  
а) публічна влада;  
б) державна символіка;  
в) українська мова;  
г) указ Президента України;  
д) правоздатність суб’єкта. 

Д. Назвіть джерела конституційного права України як галузі, що мають найвищу юридичну силу:  
а) закони, якими внесено зміни до Конституції України; 
б) рішення Конституційного Суду України про офіційне тлумачення Конституції 

України;  
в) закони України;  
г) конституційні закони; 
д) Конституція України. 

Е. Назвіть, чим керувалася Верховна Рада України, приймаючи Конституцію України:  
а) Конституцією УРСР 1978 р.;  
б) Декларацією про державний суверенітет 1990 р.;  
в) Актом проголошення незалежності України 1991 р.; 
г) загальноприйнятими демократичними принципами;  
д) принципом верховенства права. 

Ж. Преамбула Конституції України – це:  
а) самостійна частина Конституції України; 
б) частина Конституції України, яка має лише політичне значення;  
в) частина Конституції України, яка містить політико-правові та ідеологічні положення;  
г) частина Конституції України, а тому вона має таку саму юридичну силу, як й інші 

положення Основного Закону;  
д) не є структурним елементом Основного Закону. 

З. Громадянин України – це:  
а) особа, яка народилася на території України;  
б) повнолітня особа, яка набула громадянства України в порядку, передбаченому 

законами України та міжнародними договорами;  
в) особа, яка набула громадянства України в порядку, передбаченому законами України 

та міжнародними договорами;  
г) особа, яка народилася в Україні та є українцем за походженням;  
д) особа, яка набула громадянства України на підставах, передбачених законами 

України. 
Література [1; 2; 5; 26-27; 45-50] 
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Тема 3. Конституційна система органів державної влади в Україні. Правові засади 

місцевого самоврядування 

Питання для самоконтролю  

1. Дайте загальну характеристику системі органів державної влади. 
2. Зобразьте схематично систему органів державної влади. 
3. Наведіть аргументи стосовно того, що Верховна Рада України – це єдиний 

законодавчий орган України. 
4. Перелічіть основні форми діяльності Верховної Ради України. 
5. Назвіть основні повноваження депутата Верховної Ради України. 
6. Повноваження та статус Президента України. 
7. Які акти може видавати глава Української держави? 
8. Охарактеризуйте основні напрями діяльності Кабінету Міністрів України. 
9. Які акти може видавати КМУ? 

 
Практичні завдання 

Підготуйте реферат на тему: 
1. Місцеві органи виконавчої влади в Україні. 
2. Порядок утворення КМУ. 
3. Органи місцевого самоврядування в Україні. 

Підготуйте доповідь на тему: 
1. Організаційно-правові форми діяльності ВРУ: загальна характеристика. 
2. Місцеві державні адміністрації. 

Дайте відповідь на тестові завдання:  
А.  Назвіть вимоги, яким має відповідати громадянин України, якого може бути обрано 
народним депутатом України:  

а) мати вищу освіту;  
б) досягнення 21 року;  
в) мати право голосу;  
г) володіти українською мовою;  
д) проживати в Україні протягом останніх 5 років. 

Б. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на:  
а) громадських засадах;  
б) власний страх і ризик;  
в) постійній основі;  
г) совість. 

В. Згідно з Конституцією України Президент України є главою держави і: 
а) виконує функції органа виконавчої влади;  
б) виступає від її імені;  
в) представником українського народу;  
г) символом нації;  
д) головною посадовою особою держави. 

Г. Назвіть види виборів Президента України:  
а) чергові;  
б) позачергові;  
в) дострокові; 
г) строкові; 
д) повторні. 

Д. Назвіть підстави дострокового припинення повноважень Президента України:  
а) відставка;  
б) порушення присяги;  
в) порушення Конституції;  
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г) неможливість виконувати свої обов’язки за станом здоров’я;  
д) усунення з поста в порядку імпічменту. 

Е. Діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на принципах:  
а) верховенства права і верховенства закону;  
б) колегіальності;  
в) персональної відповідальності кожного члена Кабінету Міністрів;  
г) безперервності;  
д) гласності. 

Ж. Назвіть елементи системи місцевого самоврядування в Україні:  
а) загальні збори за місцем проживання;  
б) територіальна громада;  
в) районні ради;  
г) обласні державні адміністрації;  
д) місцеві ініціативи. 

З. Назвіть форми роботи місцевої ради:  
а) виїзні засідання;  
б) пленарні засідання;  
в) засідання постійних комісій;  
г) робота з виборцями;  
д) наради. 

Література [2; 3; 6-16; 26-27; 45-50] 

 

Змістовий модуль ІІ.  Основи цивільного та сімейного права України 

 

Тема 4. Цивільне законодавство 

Питання для самоконтролю  

1. Які відносини регулюються цивільним правом? Дайте загальну характеристику. 
2. Які підстави виникнення цивільних прав та обов’язків ви знаєте? 
3. Схарактеризуйте цивільну правоздатність та цивільну дієздатність. 
4. Які види цивільної дієздатності ви знаєте? 
5. Які існують підстави обмеження цивільної дієздатності? 
6. Схарактеризуйте юридичну особу як суб’єкт цивільного права. 
7. Схарактеризуйте громадян як суб’єкт цивільного права. 

 

Практичні завдання 
Підготуйте реферат на тему: 

1. Цивільне законодавство України. 
2. Поняття та особливості цивільних правовідносин. 
3. Субєкти цивільно-правових відносин. 

Підготуйте доповідь на тему: 
1. Ознаки юридичної особи. 
2. Елементи цивільно-правових відносин. 

Дайте відповідь на тестові завдання:  
А.  Позначте відповідь, у якій правильно вказано зміст предмета цивільного права:  

а) особисті немайнові відносини, що пов’язані з майновими, та суто особисті 
немайнові відносини;  

б) особисті немайнові та майнові відносини;  
в) відносини цивільного обігу;  
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г) відносини, що стосуються немайнових прав, що забезпечують природне 
існування та соціальне буття;  

д) будь-які суспільні відносини. 
Б. Назвіть принципи, на яких базуються цивільні відносини (ст. 1 ЦК): 

 а) юридична рівність учасників;  
б) рівноправність сторін;  
в) майнова рівність сторін;  
г) майнова самостійність учасників;  
д) вільна згода особи на виникнення, зміну чи припинення цивільних відносин;  
е) вільне волевиявлення учасників;  
є) повна згода особи на виникнення, зміну чи припинення цивільних відносин. 

В. Назвіть учасників цивільних відносин згідно ст. 2 ЦК України:  
а) юридичні особи;  
б) держава Україна;  
в) люди;  
г) іноземні держави;  
д) соціальні утворення;  
е) тварини;  
ж) структурні підрозділи. 

Г. Вкажіть правильні законодавчі положення щодо підстав виникнення цивільних прав та 
обов’язків:  

а) цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами 
цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за 
аналогією породжують цивільні права та обов'язки;  

б) підставою виникнення цивільних прав та обов'язків є створення винаходів та 
інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності;  

в) цивільні права та обов'язки не можуть виникати безпосередньо з актів цивільного 
законодавства;  

г) у випадках, встановлених законом, цивільні права та обов'язки виникають 
безпосередньо з актів органів місцевого самоврядування;  

д) цивільні права та обов'язки не можуть виникати з рішення суду;  
е) подія не може бути підставою для виникнення цивільних прав та обов’язків; 
ж) підставою виникнення прав та обов’язків є аналогія закону. 

Д. Виберіть правильні законодавчі положення щодо актів цивільного законодавства:  
а) основу цивільного законодавства України становить Конституція України;  
б) основу цивільного законодавства України становить Цивільний кодекс України;  
в) основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України;  
г) актами цивільного законодавства є ЦК України та інші закони України, які 

приймаються відповідно до Конституції України та ЦК України; 
д) актами цивільного законодавства є не є постанови Кабінету Міністрів України;  
е) цивільні відносини регулюються не однаково території України;  
ж) акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли до дня 

набрання ними чинності. 
Е. Зазначте, з якого моменту юридична особа вважається створеною: 

а) з дня її державної реєстрації;  
б) з дня подачі документів на державну реєстрацію;  
в) з дня затвердження статуту;  
г) з дня підписання засновницького договору. 

Література [31; 32; 55-60] 
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Тема 5. Право власності та спадкування в Україні 

Питання для самоконтролю  

1. Право власності в об’єктивному та суб’єктивному значенні: загальна 
характеристика. 

2. Перелічіть форми права власності в Україні. 
3. Схарактеризуйте зміст права власності. 
4. Хто є суб’єктами права власності? 
5. Які способи захисту права власності ви знаєте? 
6. Що таке спадкування та які види спадкування ви знаєте? 
7. Зобразьте схематично черги спадкоємців за законом. 

 

Практичні завдання 
Підготуйте реферат на тему: 

1. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти права приватної власності. 
2. Захист права власності. 
3. Реалізація права на спадкування. 

Підготуйте доповідь на тему: 
1. Субєкти права державної власності. 
2. Право власності юридичних осіб/ 

Дайте відповідь на тестові завдання:  
А.  Зазначте, яка з перелічених форм власності не передбачена законодавством України^  

а) державна;  
б) приватна;  
в) комунальна;  
г) ретроспективна;  
д) колективна. 

Б. Власність подружжя — це:  
а) спільна сумісна власність;  
б) спільна часткова власність;  
в) особиста власність;  
г) колективна власність;  
д) власність спеціалізованих державних утворень. 

В. Вкажіть, що складає зміст права власності:  
а) право оперативного управління;  
б) право володіння;  
в) право розпорядження;  
г) право володіння, користування і розпорядження майном 

Г. Від імені українського народу право власності здійснюють:  
а) окремі громадяни;  
б) комунальні підприємства;  
в) органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, 

встановлених Конституцією України;  
г) органи державної влади. 

Д. До спадкоємців першої черги за законом належать:  
а) дід та баба померлого;  
б) двоюрідні брати та сестри померлого;  
в) діти, чоловік (дружина) та батьки померлого;  
г) тітка та дядько померлого;  
д) рідні брати та сестри померлого. 

Е. До спадкоємців другої черги закон відносить:  
а) двоюрідних братів та сестер спадкодавця;  
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б) рідних братів та сестер померлого;  
в) діда та бабу померлого як з боку матері, так і з боку батька;  
г) осіб, перелічених у пунктах а) та в);  
д) осіб, перелічених у пунктах б) та в). 

Ж. Спадкування — це:  
а) перехід прав від спадкодавця до спадкоємців;  
б) перехід обов'язків від спадкодавця до спадкоємців;  
в) перехід прав та обов'язків від спадкодавця до спадкоємців;  
г) перехід майна від спадкодавця до спадкоємців.  

З. Не мають права стати спадкоємцями за законом:  
а) особи, які навмисно позбавили життя спадкодавця;  
б) особи, які навмисно позбавили життя кого-небудь із спадкоємців;  
в) батьки після дітей, стосовно яких вони позбавлені батьківських прав;  
г) батьки і повнолітні діти, які злісно ухилялися від виконання покладених на них 

законом обов'язків з утримання спадкодавця. 
Література [18; 31-32; 55-60] 

 

Тема 6. Зобов’язальне право 

Питання для самоконтролю  

1. Дайте визначення поняттю “зобов’язальне право” та схарактеризуйте його 
систему. 

2. Схарактеризуйте елементи зобовязання. 
3. Що таке цивільно-правовий договір та його ознаки? 
4. Схарактеризуйте стадії укладення договору. 
5. Зобразіть схематично види цивільно-правових договорів залежно від 

волевиявлення особи. 
6. Схарактеризуйте окремі види цивільно-правових договорів. 
7. Що таке цивільно-правова відповідальність та її види? 
 

 

Практичні завдання 
Підготуйте реферат на тему: 

1. Способи забезпечення виконання зобов’язань. 
2. Види цивільно-правових договорів. 
3. Переведення боргу. 
4. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх. 

Підготуйте доповідь на тему: 
1. Регресне зобовязання. 
2. Види зобов’язань в Україні. 
3. Умови укладення договору. 

Дайте відповідь на тестові завдання:  
А.  Зобов’язання – це:  

а) дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та 
обов’язків;  
б) правовідношення, в якому боржник зобов’язується вчинити на користь кредитора 
певну дію або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від 
боржника виконання його обов’язку;  
в) домовленість сторін про встановлення змін або припинення цивільних прав та 
обов’язків;  
г) договірний правочин. 
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Б. Зазначте, що з переліченого не є способом забезпечення виконання зобов'язання: 
а) притримання; 
б) аванс; 
в) гарантія; 
г) неустойка. 

В. Договір дарування належить до:  
а) одностороннього, оплатного, консенсуального;  
б) двостороннього, безоплатного, абстрактного;  
в) одностороннього, безоплатного, реального або консенсуального;  
г) багатостороннього, оплатного, реального;  
д) одностороннього, консенсуального, аксесорного. 

Г. Істотними умовами договору міни є:  
а) предмет та ціна;  
б) предмет, ціна і строк;  
в) предмет;  
г) ціна;  
д) строк. 

Д. До форм цивільно-правової відповідальності відносяться: 
а) відшкодування збитків; 
б) конфіскація; 
в) реституція; 
г) новація. 

Е. Умови, без погодження яких договір не вважається укладеним, називаються: 
а) законними; 
б) звичайними; 
в) додатковими; 
г) істотними. 

Література [18; 31-32; 55-60] 

 

Тема 7. Законодавство України про шлюб і сім’ю 

Питання для самоконтролю  

1. Поняття сімейного права як підгалузі цивільного права.  
2. Загальні положення про сімейне законодавство.  
3. Поняття, види, підстави виникнення, зміни та припинення, склад сімейних 

правовідносин.  
4. Поняття шлюбу та його правова природа.  
5. Поняття, види, зміст особистих немайнових правовідносин подружжя, їх 

особливості.  
6. Які особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей?  
7. Позбавлення батьківських прав та їх поновлення.  
8. Поняття та сутність усиновлення. Суб’єкти відносин щодо усиновлення, 

вимоги, встановлені законом для усиновлювачів. 
Практичні завдання 

Підготуйте реферат на тему: 
1. Сучасне сімейне право та його місце у системі права. 
2. Державна реєстрація шлюбу та її правове значення. 
3. Поняття шлюбного договору і право на його укладення.  

Підготуйте доповідь на тему: 
1. Недійсність шлюбу та його види. 
2. Загальні підстави виникнення прав та обов’язків батьків і дітей. 
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3. Умови, порядок і правові наслідки усиновлення.  
Дайте відповідь на тестові завдання:  

А. Шлюбом за Сімейним кодексом України є:  
а) посвідчений відповідним релігійним органом факт вінчання чоловіка та жінки;  
б) проживання двох осіб однієї статі разом;  
в) сімейний союз чоловіка і жінки;  
г) сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації 
актів цивільного стану;  
д) сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації 
актів громадського стану.  

Б. Недійсним є шлюб:  
а) між особами різної національності;  
б) між особами різної раси;  
в) між особами різних громадянств;  
г) між особами, які є родичами по прямій лінії споріднення;  
д) між особами різного віросповідання. 

В. Правовий статус дитини має особа до досягнення нею:  
а) 14 років;  
б) 16 років;  
в) 18 років;  
г) 21 року;  
д) 24 років.  

Г. Форма шлюбного договору:  
а) усна;  
б) письмова;  
в) письмова з нотаріальним посвідченням;  
г) письмова з державною реєстрацією;  
д) на вибір сторін.  

Д. Шлюб припиняється внаслідок:  
а) смерті одного з членів подружжя;  
б) оголошення померлим одного з членів подружжя;  
в) його розірвання;  
г) усі перелічені варіанти;  
д) варіанти, перелічені в пунктах а) і б). 

Е. Вкажіть, яке майно належить до спільної сумісної власності подружжя:  
а) набуте подружжям за час шлюбу;  
б) майно, набуте дружиною, чоловіком до шлюбу;  
в) речі індивідуального користування;  
г) речі індивідуального користування, які належать до коштовностей. 

Література [19; 33; 61-62] 

 
Змістовий модуль ІІІ. Основи трудового, адміністративного та кримінального права 

України 

 

Тема 8. Основи трудового права України 

Питання для самоконтролю  

1. Які джерела трудового права вам відомі? Місце Кодексу законів про працю в системі 
трудового права України. 
2. Хто є суб’єктами трудових правовідносин? 
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3. Сформулюйте основні права працівників, їх гарантії й обов’язки у сфері праці.  
4. Які основні права й обов’язки роботодавця в трудових правовідносинах? 
5. Дайте визначення трудового договору. Чим він відрізняється від цивільно-правового 
договору, пов’язаного з роботою? 
6. Схарактеризуйте сторони трудового договору, їх правовий статус. 
7. Яка різниця між припиненням трудового договору і його розірванням? 
8. Які види трудового договору ви знаєте? 
9. Які види робочого часу встановлені законодавством? Які режими робочого часу 
передбачені законодавством? 
10. Дайте визначення відпустки й перелічіть її види. Коли у працівника виникає право на 
щорічну відпустку? 
11. Який порядок надання щорічних відпусток? 

Практичні завдання 
Підготуйте реферат на тему: 

1. Трудова дисципліна. 
2. Забезпечення зайнятості й працевлаштування громадян в Україні.  
3. Контракт як особливий вид трудового договору. 

Підготуйте доповідь на тему: 
1.  Працівник як суб’єкт трудового права.  
2.  Підстави припинення трудового договору. 
3. Поняття та види часу відпочинку.  

Дайте відповідь на тестові завдання:  
А. За порушення трудової дисципліни (за КЗпП) до працівника може бути застосовано:  

а) пониження на посаді;  
б) зауваження;  
в) позбавлення премії на один рік;  
г) догана;  
д) усунення з посади.  

Б. Основна щорічна відпустка становить: 
а) 18 робочих днів;  
б) 18 календарних днів;  
в) 24 календарних дні;  
г) 24 робочих дні.  

В. Мінімальна заробітна плата встановлюється:  
а) власником;  
б) Верховною Радою України;  
в) галузевими міністерствами;  
г) домовленістю між сторонами. 

Г. Працівник, який бажає розірвати трудовий договір, зобов'язаний:  
а) письмово попередити про це роботодавця за два тижні;  
б) письмово попередити про це роботодавця за два тижні, пояснивши причини 
свого рішення;  
в) письмово попередити про це роботодавця за два місяці;  
г) не повідомляти нікого про своє рішення.  

Д. Прогул — це:  
а) відсутність на роботі протягом трьох годин робочого дня без поважних причин;  
б) відсутність на роботі протягом чотирьох годин робочого дня без поважних 
причин;  
в) відсутність на роботі протягом всього робочого дня без поважних причин.  

 Е. Тривалість щорічної основної відпустки є не меншою, ніж: 
 а) 21 календарний день;  
б) 24 календарних дні;  
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в) 30 календарних днів;  
г) 15 календарних днів;  
д) 10 календарних днів.  

Ж. Зазначте, на підставі чого здійснюється залучення працівників до роботи у вихідні дні: 
а) письмової вказівки профспілкового комітету;  
б) усного розпорядження власника;  
в) усної вказівки профспілкового комітету;  
г) письмового розпорядження власника;  
д) за власним бажанням.  

З. Нормативами робочого часу є:  
а) робочий день і тиждень;  
б) робочі години;  
в) робочі місяці;  
г) робочі роки;  
д) робочі декади.  

К. Вкажіть відомості, які не вносяться до трудової книжки робітника:  
а) про прийняття на роботу;  
б) про постійне переведення робітника;  
в) про заохочення;  
г) про стягнення;  
д) про прогули. 

Література [20-21; 34-36; 63-68] 

 
Тема 9. Загальна характеристика адміністративного права України 

Питання для самоконтролю  

1. Дайте визначення адміністративного права як галузі права, науки та навчальної 
дисципліни. 

2. З чого складається система адміністративного права? 
3. З яких елементів складається структура адміністративно-правової норми? 
4. Дайте визначення суб’єктів адміністративного права. 
5. Які особливості адміністративно-правового примусу? Назвіть види 

адміністративного примусу. 
6. Розкрийте зміст принципів адміністративного процесу.  
7. Дайте визначення поняття стадії адміністративного процесу. 
8. Підстави адміністративної відповідальності та їх характеристика.  
9. Поняття, ознаки адміністративного правопорушення (проступку).  
10. Склад адміністративного правопорушення та характеристика його елементів.  
11. Поняття, ознаки та принципи провадження у справах про адміністративні 

правопорушення.  
12. Особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.  
13. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

 
Практичні завдання 

Підготуйте реферат на тему: 
1. Стадії адміністративного процесу. 
2. Адміністративні стягнення та правила їх накладення.  
3. Адміністративне правопорушення: поняття, юридичний склад та 

характеристика. 
Підготуйте доповідь на тему: 

1. Принципи провадження у справах про адміністративні 
правопорушення.  
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2. Види адміністративного примусу. 
Дайте відповідь на тестові завдання: 

А. Адміністративне право регулює відносини:  
а) екологічні;  
б) фінансові;  
в) управлінські; 
 г) сімейні;  
д) трудові. 

Б. Адміністративна дієздатність громадян виникає після досягнення:  
а) 15 років;  
б) 16 років;  
в) 18 років;  
г) 21 року;  
д) 25 років. 

В. Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли віку:  
а) 12 років;  
б) за окремі правопорушення — 14 років;  
в) 15 років;  
г) 16 років;  
д) 18 років. 

Г. Вкажіть, яке з наведених адміністративних стягнень може застосовуватися і як основне, 
і як додаткове: 

а) Попередження;  
б) штраф;  
в) оплатне вилучення предмета;  
г) виправні роботи;  
д) позбавлення спеціального права. 

Д. Об'єктивна сторона правопорушення — це:  
а) сукупність об'єктивних і суб'єктивних ознак, що характеризують діяння як 
правопорушення;  
б) психічне ставлення правопорушника до скоєного ним діяння та його наслідків;  
в) зовнішня сторона правопорушення;  
г) сукупність суспільних відносин, які охороняються адміністративно-правовими 
нормами;  
д) речі матеріального характеру.  

Е. Загальний строк адміністративного затримання (крім виняткових випадків) встановлено 
не більш як:  

а) година;  
б) дві години;  
в) три години;  
г) чотири години;  
д) п'ять годин. 

Ж. Справа про адміністративне правопорушення розглядається:  
а) у місячний строк з дня одержання органом, правомочним розглядати справу, 
протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів;  
б) у десятиденний строк з дня одержання органом, правомочним розглядати 
справу, протоколу про адміністративне правопорушення;  
в) протягом двох місяців з дня одержання органом, правомочним розглядати 
справу, протоколу про адміністративне правопорушення;  
г) у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом, правомочним розглядати 
справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів;  
д) протягом двадцяти днів з дня одержання органом, правомочним розглядати 
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справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів. 
Література [17; 28-30; 51-54] 

 

Тема 10. Основи кримінального права України 

Питання для самоконтролю  

1. Дайте загальну характеристику Кримінального Кодексу України. 
2. Схарактеризуйте кримінальне право як галузь права. 
3. Зобразьте схематично співвідношення таких понять, як «злочин» і 

«правопорушення». 
4. Які стадії вчинення злочину ви знаєте? 
5. Які основні критерії класифікації злочинів ви знаєте? 
6. Принципи призначення покарання. 
7. Які загальні засади призначення покарання ви знаєте? 
8. Визначення ознак співучасті у злочині: суб’єктивні та об’єктивні ознаки. 

Схарактеризуйте види співучасників. 
 

Практичні завдання 
Підготуйте реферат на тему: 

1. Співучасть у злочині. 
2. Спеціальні засади призначення покарань: поняття та види.  
3. Специфіка призначення покарань неповнолітнім. 

Підготуйте доповідь на тему: 
1. Добровільна відмова при співучасті. 
2. Види покарань, що застосовуватися до неповнолітніх. 

Дайте відповідь на тестові завдання:  
А. Відмінність між злочином та іншими правопорушеннями полягає в тому, що:  

а) інші правопорушення не є суспільно небезпечними;  
б) злочини мають вищий рівень суспільної небезпеки;  
в) злочини вчиняються тільки спеціальними суб'єктами;  
г) інші правопорушення не є суспільно небезпечними, злочини мають вищий рівень 
суспільної небезпеки;  
д) злочини мають вищий рівень суспільної шкідливості. 

Б. Кримінальна відповідальність:  
а) є особливим видом юридичної відповідальності, який характеризується власними 
видовими ознаками;  
б) за ознаками повністю охоплюється поняттям юридичної відповідальності;  
в) не має ніякого відношення до юридичної відповідальності;  
г) відповідальність, яка настає за вчинення правопорушення. 

В. Загальний вік кримінальної відповідальності дорівнює:  
а) 14 рокам;  
б) 15 рокам;  
в) 16 рокам;  
г) 18 рокам;  
д) 21 року.  

Г. До обов'язкових ознак суб'єкта злочину належить:  
а) службове становище;  
б) осудність особи;  
в) соціальний статус, певний вік особи;  
г) осудність особи, певний вік особи;  
д) вина. 
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Д. Види співучасників:  
а) виконавець, потерпілий, організатор, підсобник;  
б) підбурювач, виконавець, організатор, підсобник;  
в) організатор, виконавець, замовник;  
г) ініціатор, виконавець, організатор. 

Е. Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на:  
а) злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі;  
б) злочини тяжкі та особливо тяжкі;  
в) злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, нетяжкі;  
г) не поділяються зовсім. 

Ж. Об'єкт злочину — це:  
а) суспільні відносини, на які посягає злочин, завдаючи їм певної шкоди, і які 
поставлені під охорону закону про кримінальну відповідальність;  
б) знаряддя, завдяки якому було вчинено злочин;  
в) особа, якій на момент злочину виповнилося 14 років;  
г) активна, свідома, суспільно небезпечна, протиправна поведінка суб'єкта.  

З. Суб'єкт злочину — це:  
а) фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого може наставати 
кримінальна відповідальність;  
б) суспільні відносини, на які посягає злочинець, завдаючи їм певної шкоди, і які 
поставлені під охорону закону про кримінальну відповідальність;  
в) спосіб вчинення злочину;  
г) винна в злочині фізична особа, якій на момент злочину ще не виповнилося 14 
років. 

Література [22; 37-38; 69-72] 

 
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Особливості виникнення держави і права у різних народів. 
2. Поняття і сутність держави. 
3. Теорії походження держави і права. 
4. Місце і роль держави у політичній системі суспільства. 
5. Етапи (періоди) розвитку громадянського суспільства. 
6. Співвідношення права і моралі. 
7. Правовий звичай: загальна характеристика. 
8. Нормативно-правові акти та їх система (види). 
9. Галузі права та правові інститути. 
10. Правова психологія та правова ідеологія. 
11. Правовий нігілізм і правовий ідеалізм. 
12. Форми і методи правового виховання. 
13. Народовладдя в Україні та форми його здійснення. 
14. Виборче право та виборча система в Україні. 
15. Громадянство України як один з інститутів конституційного права. 
16. Конституційні права, свободи і обов’язки громадян України, гарантії їх 

дотримання. 
17. Принципи та порядок проведення референдумів. 
18. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні. 
19. Порядок та умови обрання Президента. 
20. Судова система України. 
21. Кабінет Міністрів України і його компетенція. 
22. Поняття та ознаки місцевого самоврядування. 
23. Система, органи і посадові особи місцевого самоврядування. 
24. Трудові правовідносини. 
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25. Трудовий договір: поняття, зміст. 
26. Загальна характеристика цивільного законодавства України. 
27. Суб’єкти цивільно-правових відносин. 
28. Поняття і форми власності в Україні. 
29. Зобов’язання: поняття, підстави виникнення та припинення. 
30. Цивільно-правові договори: поняття і види. 
31. Цивільно-правова відповідальність. 
32. Спадкування за законом і заповітом. 
33. Права й обов’язки подружжя. 
34. Поняття державної служби, правовий статус державних службовців. 
35. Загальна характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
36. Адміністративні відносини. 
37. Адміністративне стягнення: поняття і види. 
38. Провадження у справах про адміністративні правопорушення. 
39. Характеристика Кримінального кодексу України. 
40. Кримінальне покарання: поняття та ознаки. 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
1. Поняття держави та її основні ознаки. 
2. Теорії походження держави і права. 
3. Причини виникнення держави і права. 
4. Форма держави: поняття та основні елементи. 
5. Характеристика форм державного правління. 
6. Характеристика форм державного устрою. 
7. Політичний режим: поняття і види. 
8. Функції держави: поняття та класифікація. 
9. Форма Української держави за Конституцією України. 
10. Апарат держави. Місце апарату в механізмі держави. 
11. Поняття і основні ознаки правової держави. 
12. Поняття громадянського суспільства, його ознаки та структура.  
13. Співвідношення громадянського суспільства і держави: підходи до розуміння. 
14. Поняття і ознаки права. 
15. Джерела (форми) права: поняття і види. 
16. Правовий звичай: поняття, загальна характеристика. 
17. Поняття правового прецеденту. 
18. Поняття та ознаки нормативно-правового акта як складової системи 

законодавства. 
19. Класифікація нормативно-правових актів. 
20. Систематизація нормативно-правових актів: поняття і види. 
21. Норми права та їх види. 
22. Структура норм права. 
23. Закон і його місце в системі нормативних актів. 
24. Підзаконні нормативно-правові акти та їх види. 
25. Правові відносини: поняття, види, структура. 
26. Суб’єкти правовідносин: поняття і види. 
27. Об’єкти правовідносин: поняття і види. 
28. Юридичні факти: поняття і класифікація. 
29. Поняття системи права як внутрішньої його організації. 
30. Галузі права і правові інститути. 
31. Правопорушення: поняття ознаки і види. 
32. Юридична відповідальність: поняття, види, підстави. 
33. Конституційне право України – провідна галузь національного права України. 
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34. Поняття, предмет і метод конституційного права. 
35. Система конституційного права, його зв'язок з іншими галузями права. 
36. Джерела конституційного права. 
37. Поняття і основні властивості Конституції як основного закону держави. 
38. Види і форми конституцій. 
39. Загальні засади конституційного ладу України. 
40. Конституційні принципи правового статусу особи в Україні. 
41. Конституційні обов’язки громадян України. 
42. Конституційні громадянські (особисті)  і політичні права людини і громадянина. 
43. Конституційні економічні, соціальні та культурні права людини і громадянина. 
44. Вибори в Україні: поняття, основні принципи. Види виборів і виборчих систем. 
45. Поняття і структура системи органів державної влади в Україні. 
46. Верховна Рада Україні – єдиний орган законодавчої влади в держави. 
47. Правовий статус Президента України. 
48. Система органів виконавчої влади в Україні. 
49. Поняття, принципи і система місцевого самоврядування. 
50. Поняття, предмет, система та джерела цивільного права. 
51. Поняття і особливості цивільних правовідносин. 
52. Елементи цивільно-правових відносин. 
53. Правоздатність та дієздатність громадян як суб’єктів цивільного права. 
54. Речі як об’єкти цивільних прав. Класифікація речей. 
55. Право власності: поняття, зміст, форми. 
56. Способи набуття і припинення права власності. 
57. Захист права власності. 
58. Поняття і елементи зобовязання. 
59. Підстави виникнення та припинення зобов’язань. 
60. Цивільно-правові договори: поняття і види. 
61. Відповідальність у цивільному праві. 
62. Спадкування за законом і заповітом. 
63. Кримінальний кодекс України, його загальна характеристика. 
64. Поняття кримінального права. 
65. Поняття та ознаки злочину. 
66. Поняття складу злочину. 
67. Стадії злочину. 
68. Співучасть у злочині. 
69. Класифікація злочинів. 
70. Добровільна відмова від вчинення злочину. 
71. Поняття неосудності. 
72. Цілі та види кримінального покарання. 
73. Обставини, які пом’якшують кримінальну відповідальність. 
74. Обставини, які обтяжують кримінальну відповідальність. 
75. Адміністративне право України: поняття, предмет правового регулювання. 
76. Система і джерела адміністративного права. 
77. Адміністративні правовідносини. 
78. Поняття адміністративного проступку. 
79. Адміністративна відповідальність. 
80. Адміністративні стягнення: поняття,  види. 
81. Основи адміністративного процесу. 
82. Загальна характеристика Кодексу законів про працю України. 
83. Колективний і трудовий договори. 
84. Контракт – особлива форма трудового договору. 
85. Сторони і зміст трудового договору. 
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86. Трудові правовідносини. 
87. Робочий час і його види.  
88. Прийняття на роботу і звільнення з роботи. 
89. Трудова дисципліна. 
90. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність працівників за трудовим 

законодавством України. 
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