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Планування самостійної роботи 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин на 

тему 

Кількість 

годин на 

самостійну 

роботу 

Теми 

1 Сутність конституційних 

прав, свобод, обов’язків 

людини та громадянина. 

Соціально-економічні, 

політичні та особисті права 

та свободи 

2 2 Конституційні 

гарантії прав і 

свобод. 

2 Громадянство України, як 

один із інститутів 

Конституційного права. 

Громадянство України як 

постійний зв’язок особи і 

держави. 

2 2 Конституційні 

обов’язки 

3 Загальне вчення про державу. 

Україна – суверенна держава. 

Функції держави. Форми та 

механізм держави. 

2   

4 Поняття адміністративного 

законодавства. 

Адмінправопорушення і 

адмінвідповідальність. 

Строки 

адмінвідповідальності. 

2   

5 Органи уповноважені 

розглядати справи про 

адміністративні 

правопорушення. 

Адміністративне 

правопорушення. Накладання 

адміністративних стягнень. 

2   

6 Поняття, джерела і завдання 

цивільного законодавства 

України. Поняття юридичної 

особи. Вили юридичних осіб. 

Право власності. 

2 2 Захист права 

власності. Позовна 

давність. 

7 Загальні положення про 

зобов’язання. Правочин. 

Договір. Поняття, зміст, 

підстави виникнення 

правочинів, договорів, 

зобов’язань. 

 2 Забезпечення 

виконання 

зобов’язань 



8 Договір поставки, найму, 

купівлі-продажу, 

перевезення, міни, дарування, 

контрактації 

сільськогосподарської 

продукції, позики. Спадкове 

право.  

   

9 Поняття, принципи та    

джерела трудового права. 

Трудові права громадян. 

Колективний договір. 

Укладання та розірвання 

трудового договору. 

 

Праця жінок. Порядок 

ведення трудових книжок. 

 

2 4 2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Відсторонення від 

роботи. Нормування 

праці. 

 

 

 

 

Порядок ведення 

трудових книжок. 

Гарантії та 

компенсації 

звільненим 

працівникам. 

 

10 Робочий час. Час відпочинку. 

Право на відпустку. 

2  2 Поняття відпусток 

та їх види. 

11 Пільги для осіб, які 

поєднують роботу з 

навчанням. Оплата праці. 

Форми і системи оплати 

праці. 

2   

12 Трудові індивідуальні спори. 

Колективні спори. 

Матеріальна відповідальність 

працівника. Охорона праці. 

Пенсійне забезпечення в 

Україні. 

4 2 Пенсійне 

забезпечення в 

Україні. 

 

13 Кримінальна відповідальність 

та її підстави. Поняття 

злочину та його ознаки. 

Покарання за кримінальним 

правом. Співучасть у злочині. 

2 2 Кримінальна 

відповідальність 

неповнолітніх. 



Кримінальна відповідальність 

за злочини проти 

національної безпеки, 

власності, волі, честі та 

гідності особи, життя та 

здоров’я особи, 

господарської діяльності. 

14 Права та обов’язки 

подружжя, батьків, дітей. 

Аліментні права та обов’язки 

батьків та дітей. Поняття і 

завдання нотаріату України. 

Заповіт. 

 2 Шлюбний договір. 

Особисті і майнові 

права та обов’язки 

подружжя. 

15 Бюджет і бюджетна система. 

Система оподаткування в 

Україні. Правові основи 

страхування. 

4   

Всьо

-го 

 28 20  

 

 

  



Коротка анотація видання.  

У методичних вказівках до самостійної роботи розглянуто теми з 

дисципліни «Правознавство», які не вивчалась на лекційних заняттях. Також 

подано контрольні запитання до кожної теми та рекомендовану літературу.  

  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Мета викладання дисципліни 

Викладання дисципліни "Правознавство" – підготовка спеціалістів 

технічних спеціальностей, що працюватимуть в умовах побудови правової 

держави та ринкової економіки. У професійному плані вивчення дисципліни 

спрямовано на правове регулювання у сфері виробничих, адміністративних та 

господарських відносин. Викладання дисципліни має на меті підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів на всіх напрямках адміністративного 

будівництва в Україні, підвищити рівень фахівців сфери виробництва та 

навичок застосування норм трудового, цивільного, сімейного, кримінального 

законодавства у повсякденній практиці.  

Завдання навчальної дисципліни 

Вивчення дисципліни допомагає студентам закріпити й удосконалити 

знання з основних положень курсу. Навчити студентів орієнтуватися в чинному 

законодавстві України, аналізувати зміст нормативних актів; правильно 

застосовувати відповідне законодавство України; готувати акти державного 

управління та приймати управлінські рішення. У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: основоположні відомості з 

теорії держави і права, конституційного права, основи цивільного, трудового, 

сімейного та кримінального права; вміти: - орієнтуватися в чинному 

законодавстві; - аналізувати зміст нормативних актів; - застосовувати 

теоретичні знання та принципи нормативних актів у практичному житті; - 

правильно користуватися юридичною термінологією; - застосовувати правові 

норми у виробничо-службовій діяльності.  

  



МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ТЕМ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Тема 1. Конституційні гарантії прав і свобод 

Гарантії прав і свобод людини і громадянина - це умови та засоби, що 

забезпечують ефективну реалізацію прав і свобод кожною людиною і 

громадянином. 

Найвищою гарантією прав і свобод людини і громадянина є 

конституційний лад України, заснований на неухильному дотриманні 

Конституції України та законів України, приписах природного права та 

загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права. 

Згідно з принципом гарантованості прав і свобод людини і громадянина 

закріплення найважливіших з них у Конституції України здійснюється 

одночасно з фіксацією відповідних гарантій як безпосередньо в статтях 

Конституції, так і в чинному законодавстві. 

Суб'єктом, на якого покладаються обов'язки щодо гарантування прав і 

свобод людини і громадянина, є держава. Роль держави як головного гаранта 

прав і свобод людини і громадянина випливає зі змісту статей 3, 22, 42, 49, 51, 

53 та інших статей Конституції України, і ця функція реалізується за 

допомогою різних правових засобів через усю систему органів державної 

влади. 

Особливе місце в цій системі посідає Президент України гарант прав і 

свобод людини і громадянина (ст. 102 Конституції України). Верховна Рада 

України здійснює захист прав і свобод людини і громадянина через відповідну 

законодавчу діяльність (ст. 92 Конституції України), призначає на посаду та 

звільняє з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (ст. 

101 Конституції України). Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина (ст. 116 Конституції 

України). 



Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод 

людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її 

юрисдикції на постійній основі здійснює Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини. 

Важливу роль у гарантуванні прав і свобод людини і громадянина в правовій 

державі відіграють суди. Правова держава - це держава, влада якої має певні 

межі, встановлені конституцією, і саме суд виступає важливою гарантією 

дотримання цих меж1. Згідно зі ст. 55 Конституції України права і свободи 

людини і громадянина захищаються судом. При цьому судовий захист прав і 

свобод людини і громадянина здійснюють як суди загальної юрисдикції, так і 

Конституційний Суд України. 

Контрольні запитання: 

1) Дайте визначення поняття «гарантії прав і свобод людини і громадянина? 

2) Що є суб'єктом, на якого покладаються обов'язки щодо гарантування прав 

і свобод людини і громадянина? 

3) Що є найвищою гарантією прав і свобод людини і громадянина? 

4) Дайте визначення поняття «правова держава»   



Тема 2. Конституційні обов'язки 

Конституційні обов'язки - це закріплені в нормах Конституції міри 

належної поведінки суб'єктів конституційно-правових відносин. 

Відтворюючи ч. 1 ст. 29 Загальної декларації прав людини, ст. 23 

Конституції України встановлює, що "кожна людина... має обов'язки перед 

суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її 

особистості". 

Дуалізм громадянського та політичного суспільства зумовлює 

розмежування обов'язків (як і прав) на обов'язки людини та обов'язки 

громадянина. 

До обов'язків людини в Україні належать: 

1) обов'язок неухильно додержуватися Конституції України та законів 

України (ст. 68 Конституції України). При виконанні цього обов'язку особа 

повинна дотримуватися і підзаконних актів, і актів органів місцевого 

самоврядування. Цей обов'язок конкретизується в низці конституційних 

заборон, передбачених статтями 13, 17, 19, 23, 24, 37, 41,55,126 Конституції 

України; 

2) обов'язок не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей 

(ч. 1 ст. 68 Конституції України). Цей обов'язок деталізується у статтях 24,27, 

28, 32, 41,43,44, 47,54,64 Конституції України. 

Частина 2 ст. 68 Конституції України містить норму про те, що незнання 

законів не звільняє від юридичної відповідальності. На думку дослідників цієї 

проблеми, зазначена норма не є обов'язком, а має логічне продовження в 

контексті положення ч. 1 ст. 57 Конституції про гарантування кожному знати 

свої права і обов'язки; 

3) відповідно до ст. 51 Конституції України кожен із подружжя має рівні 

права і обов'язки у шлюбі та сім'ї. Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх 



повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних 

батьків. Зміст цих обов'язків деталізується в Сімейному кодексі України;. 

4) обов'язок отримати повну загальну середню освіту, який випливає з ч. 

2 ст. 53 Конституції України. Ухилення батьків або осіб, що їх замінюють, від 

обов'язку забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання 

неповнолітніх дітей тягне адміністративну або кримінальну відповідальність, 

передбачену законодавством України; 

5) обов'язок не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, 

відшкодовувати завдані збитки (ст. 66 Конституції України); 

6) обов'язок сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, 

встановлених законом (ст. 67 Конституції України). 

Обов'язком громадян України (окрім зазначених вище обов'язків людини) 

є також захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, 

шанування її державних символів (ст. 65 Конституції України). 

Правове регулювання відносин між державою і громадянами України у 

зв'язку з виконанням ними конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни 

здійснюється Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" в 

редакції від 04.04.2006 р. із змінами. 

Контрольні запитання 

1. Що таке конституційні обов’язки?  

2. Охарактеризуйте конституційні обов’язки громадян України 

3. Назвіть обов’язки громадян України? 

  



Тема 3. Захист права власності. Позовна давність. 

План: 

1. Захист права власності 

2. Позовна давність 

1. Захист права власності 

Захист і охорона власності є однією з найголовніших функцій держави. 

Принцип охорони власності закріплений в Україні конституційно. 

Ці та інші положення Основного Закону щодо охорони права власності 

дістали свій розвиток і втілення у різних галузях українського законодавства у 

кримінальному, адміністративному, земельному, фінансовому, цивільному 

праві. Серед галузей права, які захищають право власності, особливу роль 

відіграють норми цивільного права, саме вони забезпечують правове 

регулювання й охорону відносин власності у тих випадках, коли правомочності 

власника не порушуються. 

Захист права власності - це сукупність передбачених законом цивільно-

правових засобів, які, по-перше, гарантують нормальне господарське 

використання майна (тобто вони забезпечують захист відносин власності в їх 

непорушеному стані), по-друге - застосовуються для поновлення порушених 

правовідносин власності, для усунення перешкод, що заважають їх 

нормальному функціонуванню, для відшкодування збитків, які заподіяні 

власнику. 

Залежно від характеру посягання на права власника і змісту захисту, який 

надається власникові, вирізняють речові та зобов'язально-правові засоби 

захисту. 

Положення про захист права власності поширюється не тільки на 

власника, а й на осіб, які хоч і не є власниками, але володіють майном на праві 

оперативного управління, повного господарського відання чи на іншій підставі, 

передбаченій законом чи договором (застава, оренда, зберігання). 



Чинне законодавство захищає також право на володіння майном 

правомочною особою - комісійним магазином, підрядником, перевізником. 

2. Позовна давність 

Позовна давність — це строк, у межах якого особа може звернутися 

до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна 

позовна давність встановлюється тривалістю у три роки. 

Для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна 

позовна давність: скорочена або триваліша порівняно із загальною позовною 

давністю. 

Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за 

домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у 

письмовій формі. Позовна давність, встановлена законом, не може бути 

скорочена за домовленістю сторін. 

Позовна давність не поширюється: 

 на вимогу, що випливає із порушення особистих немайнових прав, крім 

випадків, встановлених законом; 

 на вимогу вкладника до банку (фінансової установи) про видачу вкладу; 

 на вимогу про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров'я або смертю, крім випадків завдання такої шкоди 

внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном, у тому числі таким, 

що є складовою частиною іншого рухомого чи нерухомого майна, 

включаючи електроенергію; 

 на вимогу страхувальника (застрахованої особи) до страховика про 

здійснення страхової виплати (страхового відшкодування); 

 на вимогу центрального органу виконавчої влади, що здійснює 

управління державним резервом, стосовно виконання зобов'язань, що 

випливають із Закону України "Про державний матеріальний резерв". 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4


Контрольні запитання: 

1. Що таке захист права власності? 

2. Назвіть відомі вам засоби захисту залежно від характеру посягання на 

права власника і змісту захисту, який надається  

3. Що таке позовна давність? 

4. Назвіть тривалість загальної позовної давності. 

5. У яких випадках не поширюється позовна давність?



Тема 4. Забезпечення виконання зобов’язань. 

Зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) 

зобов’язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію (передати 

майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися 

від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його 

обов’язку. Сторонами у зобов’язанні є боржник і кредитор.  

Виконання зобов’язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, 

гарантією, заставою, при триманням, завдатком. Договором або законом 

можуть бути встановлені інші види виконання  зобов’язання.  

Зобов’язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, 

встановлених договором або законом. Так, зобов’язання припиняється: 

 якщо виконання проведено належним чином; 

 за згодою сторін внаслідок передання боржником кредиторові 

відступного (грошей, іншого майна тощо); 

 при зарахуванні зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких 

настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або 

визначений моментом пред’явлення вимоги; 

 за домовленістю сторін; 

 внаслідок звільнення (прощення боргу) кредитором боржника від його 

обов’язків, якщо це не порушує прав третіх осіб щодо майна кредитора; 

 якщо боржник і кредитор – одна особа; 

 за неможливістю його виконання у зв’язку з обставиною, за яку жодна із 

сторін не відповідає; 

 зі смертю боржника, якщо воно є нерозривно пов’язаним з його особою і 

у зв’язку з цим не може бути виконане іншою особою; 



 зі смертю кредитора, якщо воно є нерозривно пов’язаним з особою 

кредитора; 

 з ліквідацією юридичної особи (боржника або кредитора), крім випадків, 

коли законом або іншими нормативно-правовими актами виконання 

зобов’язання ліквідованої юридичної особи покладається на іншу 

юридичну особу, зокрема за зобов’язаннями про відшкодування 

шкоди,завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю. 

Порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з 

порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання). У 

разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором 

або законом, зокрема: 

1. Припинення зобов’язання внаслідок односторонньої відмови від 

зобов’язання, якщо це встановлено договором або законом, або 

розірвання договору.  

2. Зміна умов зобов’язання. 

3. Сплата неустойки. 

4. Відшкодування збитків та моральної шкоди. 

Контрольні запитання: 

1) Що таке зобов’язання? 

2) Хто виступає сторонами у зобов’язанні? 

3) Які вам відомі види виконання зобов’язань? 

4) У яких випадках припиняється зобов’язання? 

5) Які правові наслідки настають у разі порушення зобов’язання? 

 

 

 

 



Тема 5. Відсторонення від роботи. Нормування праці. 

План: 

1. Відсторонення від роботи 

2. Нормування праці 

1.Відсторонення від роботи 

Відсторонення працівників власником або уповноваженим ним органом 

від роботи можливе у таких випадках:  

- поява на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного 

сп’яніння;  

- відмова або ухилення від обов’язкових медичних оглядів;   

- відмова або ухилення від навчання, інструктажу й перевірки знань з охорони 

праці та протипожежної охорони;  

- в інших випадках, передбачених законодавством. 

На відміну від звільнення при відстороненні від роботи трудовий договір 

з працівником не припиняється, трудова книжка не видається і розрахунок не 

проводиться. На певний час працівник до роботи не допускається, заробітна 

плата не нараховується і не виплачується. 

Власник або уповноважений ним орган не тільки має право, а й 

зобов'язаний відсторонити працівника, який з'явився на роботі в нетверезому 

стані, у стані наркотичного і токсичного сп'яніння або довів себе до такого 

стану під час роботи. Власнику або уповноваженому ним органу надається 

право відстороняти від роботи працівників, які відмовляються або ухиляються 

від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з 

охорони праці та протипожежної охорони, працюють без спецодягу, спецвзуття 

і захисних пристроїв, що їм видані, а також у несправному, не 

відремонтованому, забрудненому спецодязі або з несправними захисними 

пристроями. 

Відсторонення від роботи органами, яким законом таке право не надано, а 

також у випадках, не передбачених законом, є незаконним. Зокрема, є 



незаконним відсторонення працівника власником або уповноваженим ним 

органом за відмову від переведення чи від виїзду у відрядження та інші 

проступки, за які працівник може бути притягнутий до дисциплінарної 

відповідальності. 

Під час відсторонення від роботи дія трудового договору не 

припиняється, але працівник тимчасово до роботи не допускається. При цьому 

на період усунення від роботи за працівником зберігається його робоче місце. 

До трудової книжки запис про відсторонення не заноситься. 

Відсторонення від роботи або іншої діяльності здійснює власник 

підприємства або уповноважений ним орган шляхом видання наказу (видачі 

усного розпорядження з наступним виданням наказу) та вжиття заходів щодо 

контролю за його виконанням. 

 

2.Нормування праці 

Під нормуванням праці слід розуміти розроблення та встановлення у 

порядку, передбаченому законодавством, обґрунтованих нормативів і норм 

праці для даного трудового процесу та певних виробничих умов. 

Залежно від одиниці вимірювання праці розрізнюють такі види норм 

праці: норма часу, норма виробітку, норма обслуговування, норма (норматив) 

чисельності. 

- норма часу - розмір витрат робочого часу, встановлений для виконання 

одиниці роботи працівником або групою працівників (наприклад, бригадою) 

відповідної кваліфікації в певних організаційно-технічних умовах; 

- норма виробітку - це встановлений обсяг роботи (кількість одиниць 

продукції)" який працівник чи група працівників відповідної кваліфікації 

повинні виконати (виготовити, перевезти та ін.) за одиницю робочого часу в 

певних організаційно-технічних умовах; 



- норма обслуговування - кількість виробничих об'єктів (одиниць 

обладнання, робочих місць, об'єктів тощо), які працівник чи група працівників 

(наприклад, бригада) певної кваліфікації повинні обслужити протягом одиниці 

робочого часу в певних організаційно-технічних умовах. Норми 

обслуговування призначаються для нормування праці працівників, зайнятих 

обслуговуванням устаткування, виробничої площі, робочих місць тощо; 

- норма (норматив) чисельності - встановлена чисельність робітників 

певного професійно-кваліфікаційного складу, необхідна для виконання 

конкретних виробничих, управлінських функцій або обсягів робіт. За нормами 

чисельності визначаються також витрати праці за професіями, спеціальностями, 

групами або видами робіт, окремими функціями, в цілому по підприємству або 

цеху, його структурному підрозділі; 

- нормоване завдання - встановлений обсяг роботи, який працівник або 

група працівників (наприклад, бригада) повинні виконати за робочу зміну, 

робочий місяць або за іншу одиницю робочого часу погодинно оплачуваних 

робіт. 

З метою виконання зазначених нормативів власник або уповноважений 

ним орган зобов'язаний забезпечити нормальні умови праці.  

Запровадження, заміна і перегляд норм праці провадяться власником або 

уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим представником). Власник або 

уповноважений ним орган повинен роз'яснити працівникам причини перегляду 

норм праці, а також умови, за якими мають застосовуватися нові норми. Про 

запровадження нових і зміну чинних норм праці працівники мають бути 

повідомлені не пізніше як за один місяць до запровадження. 

Норми праці підлягають обов'язковій заміні новими в міру проведення 

атестації і раціоналізації робочих місць, впровадження нової техніки, технології 

та організаційно-технічних заходів, які забезпечують зростання продуктивності 

праці. 



Норми праці встановлюються на невизначений строк і діють до моменту 

їх перегляду у зв'язку зі зміною умов, на які вони були розраховані. 

Контрольні запитання: 

1) В яких випадках можливе відсторонення працівників від роботи? 

2) Чи припиняється дія трудового договору на момент відсторонення від 

роботи? 

3) Що таке нормування праці? 

4) Які є види норм праці залежно від одиниці вимірювання праці? 

5) Ким провадяться запровадження, заміна і перегляд норм праці? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 6. Порядок ведення трудових книжок. Гарантії  та компенсації 

звільненим працівникам. 

План: 

1. Порядок ведення трудових книжок. 

2. Гарантії та компенсації звільненим працівникам. 

 

1. Порядок ведення трудових книжок 

Трудова книжка є головним документом про трудову діяльність 

працівника. 

Трудові книжки заводяться на всіх працівників підприємств усіх форм 

власності, котрі працювали на них більше п' яти днів. У тому числі на осіб, 

котрі є співвласниками (власниками) підприємств, селянських (фермерських) 

господарств, на сезонних і тимчасових працівників, а також на позаштатних 

працівників за умови, що вони підлягають державному соціальному 

страхуванню. 

На працівників, котрі працюють на умовах трудового договору і не мають 

прав юридичної особи, а також на працівників, які працюють на окремих 

громадян (як хатні робітниці, няньки, шофери, охоронники) трудових книжок 

не заводять. Їхня робота підтверджується довідкою організації, за участю якої 

був укладений трудовий договір між наймачем і працівником, а також довідкою 

про сплату внесків до фонду державного соціального страхування. 

На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки заводяться тільки 

за місцем основної роботи. 

Влаштовуючись на роботу, працівники зобов'язані подавати трудову 

книжку, оформлену в установленому порядку. 

Особи, які вперше влаштовуються на роботу і не мають трудової книжки, 

мають пред' явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи 



професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені зі Збройних Сил 

України, пред' являють військовий квиток. 

2. Гарантії та компенсації звільненим працівникам. 

Держава створює незайнятим громадянам умови для поновлення їх 

трудової діяльності та забезпечує такі види компенсацій: 

1) Надання особливих гарантій працівникам, вивільнюваним з підприємств, 

установ, організацій; 

2) Виплата матеріальної допомоги у період професійної підготовки, 

перепідготовки або підвищення кваліфікації; 

3) Виплата в установленому порядку допомоги по безробіттю; 

4) Надання додаткової матеріальної допомоги безробітному громадянину і 

членам його сім’ї з урахуванням наявності осіб похилого віку і 

неповнолітніх дітей, які перебувають на його утриманні. 

5) Право на одержання допомоги по безробіттю у розмірі 100 відсотків 

середньої заробітної плати за останнім місцем роботи протягом 60 

календарних, 75 відсотків  протягом 90 календарних днів і 50 відсотків – 

протягом наступних 210 календарних днів, але не більше середньої 

заробітної плати, що склалася в народному господарстві відповідної 

області за минулий місяць, і не нижче встановленого законодавством 

розміру мінімальної заробітної плати. 

Якщо працівник відмовився від двох пропозицій підходящої роботи у 

період пошуку роботи, він втрачає право на надання статусу безробітного 

строком на три місяці з подальшою перереєстрацією як такого, що шукає 

роботу . 

Контрольні запитання: 

1) Дайте визначення поняття «трудова книжка». 

2) На яких працівників не заводять трудових книжок? 



3) Які документи повинні пред'явити особи, які вперше влаштовуються 

на роботу? 

4) Які є види компенсацій при втраті роботи? 

 

 

 

  



Тема 7. Поняття відпусток та їх види. 

Відпустка – це най триваліший вид часу відпочинку, який передбачає 

тимчасове оплачуване або безоплатне звільнення роботодавцем працівника від 

виконання трудових обов’язків протягом встановленої законом або угодою 

сторін кількості календарних днів із збереженням за ним місця роботи на цей 

період. 

Законом «Про відпустки» встановлено такі види відпусток:  

1) Щорічні відпустки: 

 Основна відпустка 

 Додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами 

праці; 

 Додаткова відпустка за особливий характер праці тощо; 

2) Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням; 

3) Творчі відпустки; 

4) Соціальні відпустки: 

 Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами; 

 Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку; 

 Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей; 

5) Відпустки без збереження заробітної плати. 

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш 

як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відраховується з 

дня укладення трудового договору. Промислово-виробничому персоналу 

вугільної, металургійної, електроенергетичної промисловості надається 

щорічна основна відпустка тривалістю  24 календарних дні зі збільшенням за 



кожні два відпрацьовані роки на 2 календарні дні, але не більш як 28 

календарних днів. Керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам 

освіти та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка 

тривалістю до 56 календарних днів. Тривалість щорічної основної відпустки 

інвалідів І і ІІ груп – 30 календарних днів, а інваідів ІІІ групи – 26 календарних 

днів. 

Загальна тривалість щорічної основної та додаткових відпусток не може 

перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних 

гірничих роботах – 69 календарних днів  

Право працівника на щорічну основну й додаткову відпустки повної 

тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців 

безперервної роботи на даному підприємстві 

Контрольні питання 

1) Дайте визначення терміну «відпустка». 

2) Назвіть відомі вам види відпусток. 

3) Яка тривалість щорічної основної відпустки. 

4) Охарактеризуйте поняття «відпустки без збереження заробітної плати». 

 

 

 

 

  



Тема 8. Пенсійне забезпечення в Україні. 

Згідно з Конституцією України Громадяни  України  мають  право   на 

матеріальне забезпечення у старості, у разі повної, часткової або тимчасової 

втрати працездатності, а також втрати годувальника. Це конституційне 

положення визначає суть різновидів пенсійного забезпечення. Відповідно до 

закону України «Про пенсійне забезпечення» розрізняють два види пенсій: 

1) трудові: 

 за  віком;   

 по  інвалідності, 

 у  зв'язку  з  втратою годувальника 

 за вислугу років. 

2) Соціальні.  

Закон передбачає такий вид пенсій, як додаткова, що виплачується 

особам, які уклали у системі Укрдержстраху договори добровільного 

страхування на одержання додаткової пенсії.  

На трудову пенсію мають право особи, що працюють на підприємствах, в 

установах, організаціях незалежно від форм власності, за умови сплати ними 

страхових внесків у Пенсійний фонд України, а також інші громадяни, 

наприклад учні, особи, що стали інвалідами у зв’язку з виконанням державних і 

громадських обов’язків. 

Соціальна пенсія  виплачується всім непрацездатним у разі відсутності 

права на трудову пенсію. На соціальну пенсію мають право інваліди з 

дитинства, особи, яким виповнилося: чоловікам – 60, жінкам – 55 років. 

Контрольні запитання: 

1) Які види пенсій вам відомі? 

2) Які особи мають право на трудову пенсію? 



3) Охарактеризуйте різновиди трудових пенсій? 

4) Які особи мають право на соціальну пенсію? 

5) Яким особам виплачується додаткова пенсія? 

 

 

  



Тема 9. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. 

Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення 

злочину виповнилося 16 років.  

Особи, які скоїли злочин у віці від 14 до 16 років, підлягають 

кримінальній відповідальності зокрема за вбивство, умисне заподіяння тілесних 

ушкоджень, що спричинили розлад здоров’я потерпілого, зґвалтування, 

крадіжку, грабіж, розбій,злісне або особливо злісне хуліганство, умисне 

знищення або пошкодження державного, колективного майна чи 

індивідуального майна громадян, що причинило тяжкі наслідки, за навмисні дії, 

що можуть викликати аварію поїзда. 

Якщо суд визнає, що виправлення особи, яка вчинила злочин у віці 18 

років, не пов’язаний з великою суспільною небезпекою, можливе без 

застосування кримінального покарання, він може застосувати до такої особи 

примусові заходи виховного характеру, які не є кримінальним покаранням. До 

таких заходів належать: 

1) передача винного під нагляд батькам чи особам, які їх заміняють; 

2) передача винного під нагляд педагогічного або трудового колективу за 

його згодою, а також під нагляд окремих громадян на їх прохання; 

3) направлення винного до спеціальної навчально-виховної установи, для 

дітей та підлітків. 

До осіб, що не досягли 18 років, не може бути застосовано такий захід 

покарання, як довічне ув’язнення, а строк позбавлення їх волі не може 

перевищувати 10 років.   

Контрольні запитання: 

1) Які неповнолітні особи підлягають кримінальній відповідальності? 

2) Які обставини пом’якшують кримінальну відповідальність 

неповнолітніх? 



3) Назвіть відомі вам заходи виховного характеру, які не є кримінальним 

покаранням. 

4) Які з наведених нижче покарань можуть застосовуватися до 

неповнолітніх: штраф, громадські роботи, виправні роботи, позбавлення 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю,  

конфіскація майна, арешт, позбавлення волі на певний строк, обмеження 

волі? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тема 10. Шлюбний договір. Особисті  і майнові права подружжя. 

План: 

1. Шлюбний договір. 

2. Особисті і  майнові права та обов'язки подружжя. 

 

1. Шлюбний договір 

Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжя 

можуть укласти шлюбний договір. На укладення шлюбного договору до 

реєстрації шлюбу, якщо його стороною є неповнолітня особа, потрібна 

письмова згода її батьків або піклувальника, засвідчена нотаріусом. 

Шлюбний договір визначає майнові відносини подружжя (правовий 

режим майна, порядок користування житлом, права на утримання тощо). Ним 

можуть бути визначені майнові права та обов'язки подружжя як батьків. У 

договорі може бути встановлено загальний строк його дії, строки дії окремих 

прав та обов'язків, а також чинність договору або окремих його умов після його 

припинення. 

Шлюбний договір укладається у письмовій формі і нотаріально 

посвідчується. Якщо договір укладено до реєстрації шлюбу, він набирає 

чинності у день реєстрації шлюбу, якщо подружжям, - то в день його 

нотаріального посвідчення. 

За згодою подружжя шлюбний договір може бути змінено. Угода про це 

нотаріально посвідчується. На вимогу одного з подружжя шлюбний договір 

може бути змінений за рішенням суду, якщо цього потребують інтереси 

подружжя, інтереси дітей, а також непрацездатних повнолітніх дочки, сина, що 

мають істотне значення. 

Подружжя має право відмовитися від шлюбного договору шляхом 

подання до нотаріуса відповідної заявки. За вибором подружжя права та 



обов'язки, встановлені договором, припиняються з моменту його укладення або 

в день подання нотаріусу заяви про відмову від нього. 

На вимогу одного з подружжя шлюбний договір може бути розірваний за 

рішенням суду з підстав, що мають істотне значення (зокрема, в разі 

неможливості його виконання). 

Шлюбний договір, на вимогу одного з подружжя або іншої особи, права 

та інтереси якої цим договором порушені, може бути визнаний недійсним за 

рішенням суду.  

2. Особисті і майнові права та обов'язки подружжя 

Шлюб – підстава для виникнення прав і обов'язків подружжя, як особисто 

немайнових – право на материнство (батьківство); на свободу та особисту 

недоторканність; на повагу до своєї індивідуальності, на зміну прізвища; на 

розподіл обов'язків та спільне вирішення питань життя сім'ї; на особисту 

свободу тощо, так і матеріальних – обов'язок по утриманню, право спільної 

сумісної власності. Шлюб не є підставоюдля надання кожному з подружжя 

пільг або переваг, а також не може обмежувати його і свобод, установлених 

Конституцією та іншими законами України. 

Контрольні запитання 

1) Дайте визначення поняття «шлюб» 

2) Що становить зміст шлюбного договору? 

3) .3. В який момент набирає чинності шлюбний договір?. 

4) Які майнові права та обов'язки подружжя вам відомі? 
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