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Вступ 

 Семінарські заняття – є однією з найпоширеніших форм 

контролю щодо засвоєння  студентами навчального матеріалу, 

обсягом, передбаченим робочою програмою  з  дисципліни 

„Правознавство”. 

 Проведення  занять має на меті більш поглиблене опанування  

основних тем курсу,  закріплення навичок самостійної роботи  з 

нормативно – правовими актами, поширення вміння правильного 

тлумачення і застосування норм чинного законодавства України у 

практичній роботі та повсякденній діяльності.  

На семінарах розглядаються найбільш важливі питання теорії 

держави і права, основ  конституційного,  цивільного, трудового, 

сімейного, адміністративного і кримінального  галузей права  

       Готуючись до  семінару,  крім конспектів лекцій, літератури, 

наведеної в методичних вказівках, рекомендується користуватися 

нормативно – правовими актами, що публікуються у таких 

періодичних виданнях як ”Відомості Верховної Ради України”, 

„Офіційний вісник України”, „Голос України”, „Урядовий кур’єр”. При 

цьому бажано певним чином систематизувати дані про використані в 

ході підготовки до занять нормативні акти і спеціальну літературу, 

конспектувати їх основні положення, складати тези і плани виступів. 

Для  підвищення рівня правової культури   варто  також 

використовувати можливості комп’ютерних та телекомунікаційних 

технологій. В коледжі  створені і працюють комп’ютерні  класи   

 



 

для самостійної  підготовки студентів  та інформаційний  зал Інтернет, 

які дозволяють  поглибити свої знання з правознавства, опрацювати 

пропущенні заняття, організувати пошук необхідної інформації в 

Інтернеті.  

Семінари проводяться в опитувальній формі, а також шляхом 

заслуховування повідомлень, доповідей, фіксованих виступів  з 

теоретичних питань, попередньо визначених тем,  з подальшим їх 

всебічним обговоренням. З деяких тем (при погодженні з викладачем) 

студенти можуть підготувати письмові реферати. Реферат передбачає 

викладення сутності окремої теми (питання), що ґрунтується на 

систематизації, узагальненні, наукових джерел. Він пишеться за 

планом, в якому конкретизуються питання обраної теми, в кінці тексту 

подається список використаної літератури. Обсяг реферату, як правило, 

десять – п’ятнадцать сторінок, а його зміст автор має донести до 

аудиторії протягом 5 - 7  хвилин. Навколо окремих  питань викладачем 

організовуються дискусії – колективне обговорення будь-якої 

теоретичної проблеми. Учасники обговорення   повинні давати 

розгорнуті відповіді на теоретичні завдання, які мають безпосереднє 

відношення до відповідних тем. При цьому враховується  знання суті 

проблеми і нормативно – правової бази щодо її врегулювання, 

володіння юридичними поняттями і термінами, уміння чітко і логічно 

побудувати свій виступ, підтверджувати власні думки відповідними 

аргументами, знання прикладів з юридичної практики.  

З основної навчальної літератури до всіх тем рекомендуються  

видання: 

- Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова. – К., 2003. 



 

- Шпиталенко Г. А.,  Шпиталенко Р.Б. Основи правознавства. – К., 

2004. 

-  Юридичні      терміни.     Тлумачний     словник   /     За ред.  

В.Г. Гончаренка. – К., 2003. 

Зазначені підручники та посібники є важливим джерелом 

підготовки до семінарських занять. Крім того, в самостійній роботі 

необхідно використовувати матеріали з правової тематики , що 

містяться  в   таких журналах і газетах   як „Юридична Україна”, 

“Право України”, “Юридичний вісник України”, “Закон і бізнес” тощо. 

Викладач оцінює підготовлені  реферати,  виступи студентів, їх 

активність в дискусії. Оцінки, отримані за окремі семінарські заняття 

враховуються під час виставлення підсумкових оцінок з  дисципліни. 

Студенти, які отримали незадовільну  оцінку , або були відсутні 

на заняттях, зобов’язані індивідуально відпрацювати відповідну тему у 

термін, погоджений з викладачем. 

 

 

 

 



 

 

Тема.  Правопорушення і юридична відповідальність 

 

План 

1 Поняття, ознаки та склад правопорушення. 

2 Види правопорушень. 

3 Причини правопорушень і шляхи їх усунення. 

4 Поняття, характерні риси та види юридичної відповідальності. 

 

Теми рефератів 

1. Соціальна природа правопорушень. 

2. Обставини, що виключають злочинність діяння. 

 

Основні терміни і поняття теми 

         Правопорушення, проступок, злочин,  суспільна небезпека, 

протиправність, вина, умисел, необережна вина, казус, караність,  

деліктоздатність, склад правопорушення, причини правопорушень, 

юридична відповідальність, позитивна і негативна відповідальність,  

необхідна оборона, крайня необхідність, неосудність, амністія, 

помилування. 

 

Методичні вказівки до заняття  

 Приступаючи до засвоєння першого питання теми слід 

усвідомити, що правопорушення являє собою антигромадське, 

протиправне діяння особи, що завдає шкоди фізичним або юридичним 

особам, суспільству в цілому. Воно має свої ознаки і  відрізняється від 



 

правомірної поведінки, тобто поведінки, що цілком відповідає вимогам  

правових норм.  

Тому  треба зупинитись на ознаках правопорушення, якими є  

суспільна небезпека (шкідливість), протиправність, винність і 

караність діяння деліктоздатної особи, а також проаналізувати 

сукупність об’єктивних та суб’єктивних  елементів, які характеризують 

правопорушення (об’єкт, суб’єкт, об’єктивна та суб’єктивна сторони). 

         У другому питанні необхідно визначити види правопорушень, 

особливо  тих, що залежать від ступеня їх шкідливості для інтересів 

суспільства. Визначивши критерії розподілу правопорушень на 

злочини і проступки (конституційні, цивільні, адміністративні, 

дисциплінарні) варто охарактеризувати окремі види правопорушень, 

використовуючи чинне законодавство України, навести конкретні 

приклади. 

 Вивчення третього питання передбачає детальний розгляд причин 

правопорушень, як факторів, що сприяють скоєнню злочинів і 

проступків. У сучасній юридичній літературі розрізняють об’єктивні та 

суб’єктивні причини правопорушень. Об’єктивні причини  не залежать 

від людини, вони зумовлені зовнішніми обставинами. Під ними 

розуміють конкретні протиріччя у суспільному житті. Суб’єктивні ж 

причини пов’язані із самою людиною. На практиці найчастіше 

правопорушення зумовлюються не єдиною причиною, а відразу 

декількома.   В кінці розгляду цього питання треба показати шляхи і 

методи профілактичної роботи, яку проводять органи державної влади 

і місцевого самоврядування щодо протиправної поведінки особи. 

 Для кращого засвоєння положень останнього питання важливо 

зосередити увагу на понятті юридичної  відповідальності, її меті, 



 

функціях, підставах і видах. Характеристика ретроспективної 

відповідальності як негативної реакції суспільства на факт скоєння 

протиправного діяння, окреслення конституційних принципів 

юридичної відповідальності, перелік обставин, які виключають 

юридичну відповідальність і підстави, що звільняють від неї,  

дозволять більш повно розкрити   сутність теми. 

 

Запитання для самоконтролю 

1 Дайте визначення  правопорушення. 

2 Які ознаки характеризують правопорушення? 

3 Що являє собою склад правопорушення? 

4 Які  форми вини при вчиненні правопорушення (злочину), 

передбачені законом? 

5 Що таке мотив і мета правопорушення? 

6 Хто може бути суб’єктом правопорушень? 

7 З якого віку можливе притягнення до: 

а) кримінальної відповідальності; 

б) адміністративної відповідальності; 

в) цивільно-правової відповідальності; 

г) матеріальної відповідальності? 

8 Які види правопорушень вам відомі? 

9 Наведіть приклади об’єктивних і суб’єктивних  причин 

правопорушення. 

10 У чому сутність  і зміст юридичної відповідальності? 

11 Визначте конституційні принципи юридичної відповідальності. 

12 Яка мета і функції юридичної відповідальності? 

13 Назвіть підстави юридичної відповідальності. 



 

14 Які наслідки юридичної відповідальності? 

15 Які види юридичної відповідальності встановлені в Україні? 

16 Порівняйте поняття „юридична відповідальність” та „покарання”. 

17 Які обставини виключають юридичну відповідальність? 

18 Які підстави звільняють від юридичної відповідальності? 

19 У чому різниця між крайньою необхідністю і необхідною 

обороною? 

20 Порівняйте поняття “амністія” і “помилування”. 

 

Список рекомендованої літератури  
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Нормативні  матеріали 

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р. 

2. Закон України “Про прокуратуру” від 05.11.1991 р. 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. 

4. Кодекс законів про працю України. 

5. Кримінальний кодекс України. 

6. Цивільний кодекс України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. Конституційні 

права, свободи та обов’язки громадян України 

 

План 

1 Міжнародні стандарти з прав людини. 

2 Сутність особистих і  політичних прав і свобод громадян України. 

3 Соціально-економічні та культурні (духовні) права громадян 

України. 

4 Основні конституційні обов’язки громадян України. 

5 Гарантії забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

 

Теми рефератів 

1 Право на звернення громадян України до органів державної влади і 

місцевого самоврядування. 

2 Правовий статус студентів в Україні. 

 

Основні терміни і поняття теми 

Міжнародні правові стандарти в галузі захисту прав людини, 

права людини,  особисті права, презумпція невинуватості, 

конфіденційна інформація, свобода слова, свобода думки, свобода 

світогляду, політичні права, політична партія, громадська організація, 

соціальні права, економічні права, культурні права, право на освіту, 

система вищої освіти, конституційний обов’язок, військова служба, 

альтернативна служба, конституційні гарантії прав і свобод людини в 

Україні. 

 

Методичні вказівки до заняття  



 

 При розкритті першого питання необхідно з’ясувати, що таке  

“права людини”  і порівняти цей термін з іншим – “права 

громадянина”, простежити процес виникнення і розвитку прав і свобод 

людини. Маючи на увазі те, що сучасне міжнародне співтовариство 

робить значні зусилля щодо забезпечення прав людини – визначити 

основні форми співробітництва держав і міжнародних організацій в цій 

сфері, обґрунтувати необхідність створення міжнародних правових 

стандартів.  

 У другому і третьому питаннях слід розглянути сутність основних 

прав і свобод людини і громадянина в Україні,  дати їх класифікацію. 

При підготовці четвертого питання варто ознайомитися з 

статтями 65-68 Конституції України, усвідомити, яким чином права 

людини пов’язані з обов’язками. Проаналізувати основні обов’язки 

громадян   України та їх особливості.  

 В останньому питанні треба перейти до висвітлення механізму 

реалізації прав і свобод людини, основних гарантій забезпечення їх на 

практиці. Показати роль органів державної влади, місцевого 

самоврядування, недержавних правозахисних організацій у захисті 

прав і свобод. Звернути увагу на основні  порушення прав громадян, 

які існують в Україні. 

 

Запитання для самоконтролю 

1 Порівняйте поняття ”людина”,  „особа”,  „громадянин”. 

2 Дайте визначення прав, свобод і обов’язків  людини і  громадянина. 

3 Що таке міжнародно-правові стандарти в галузі прав людини? 

4 Які вам відомі міжнародні організації, що здійснюють захист прав 

людини? 



 

5 Які види прав і свобод людини і громадянина, закріплені в 

Конституції України? 

6 Як ви розумієте принцип рівноправності громадян? 

7 Назвіть права і свободи, які відповідно до Конституції України, не 

можуть бути обмежені навіть в умовах воєнного або надзвичайного 

стану. 

8 Що містить поняття “особисті права і свободи громадян”? 

9 Як особа може захистити себе, коли порушується презумпція 

невинуватості? 

10 В яких статях Конституції України закріплені політичні права 

громадян? Зазначте їх види.  

11 Чи відрізняється обсяг політичних прав громадян України і 

іноземців, які перебувають в нашій країні? 

12 Хто не може бути членом політичних партій? 

13 Що містить поняття “соціально-економічні” права людини? 

14 Які існують культурні (духовні) права громадян? 

15 У чому полягають права та обв’язки студентів вищих навчальних 

закладів? 

16  .Якими нормативно-правовими актами регулюється організація та 

діяльність вищих навчальних  закладів? 

17 .Які основні обов’язки громадян, закріплені в Конституції України?  

18 .Чим відрізняється строкова військова служба від альтернативної 

(невійськової) служби? 

19 .Як гарантується Конституцією України захист прав і свобод 

людини? 

20.  Які гарантії конституційних прав  і свобод вам відомі? 
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Тема. Органи державної влади і місцевого 

самоврядування 

 

План 

1    Поняття та загальна характеристика законодавчої влади в Україні. 

2    Президент України – глава держави. 

3    Органи виконавчої влади в Україні. 

4    Конституційні засади здійснення правосуддя. 

 

Теми рефератів 

1   Місце прокуратури в системі органів    державної влади.  

2   Система правоохоронних органів України. 

3 Конституційно-правовий статус органів місцевого самоврядування. 

 

 Основні терміни і поняття теми 

Законодавча влада, Верховна Рада України, Рахункова палата, 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Президент 

України, Рада національної безпеки і оборони України, імпічмент, 

виконавча влада, Кабінет Міністрів України, центральні органи 

виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, Прокуратура 

України, прокурор, судова влада, суд, судоустрій, судочинство, 

Конституційний Суд України, правоохоронні органи, територіальна 

громада, місцеве самоврядування. 

 



 

Методичні вказівки до заняття  

Під час підготовки до семінару слід засвоїти сутність  державної 

влади в Україні, яка здійснюється на основі Конституційного принципу 

поділу влади. 

Щоб мати загальні уявлення про організацію роботи Верховної Ради 

України варто звернутися до ІV розділу Конституції України, 

Регламенту Верховної Ради, законів України: „Про комітети Верховної 

ради”, „Про статус народного депутата” та ін. 

При відповіді на перше питання необхідно зосередити увагу на 

правовому статусі, конституційному складі, компетенції Верховної 

Ради України, структурі її органів, законодавчому процесі, перелічити 

акти, які приймаються Верховною Радою України. 

У другому питанні потрібно  показати роль і місце Президента 

України як глави держави в системі органів держави, його правовий 

статус, порядок  обрання, форми діяльності  та яким чином 

припиняються його  повноваження.  

Розглядаючи третє питання, необхідно визначити правовий статус, 

систему органів виконавчої влади, їх повноваження у забезпеченні 

виконання державних програм розвитку країни, рішень, прийнятих 

законодавчою владою, Президентом України. 

При висвітленні діяльності виконавчої влади бажано з’ясувати 

функції Кабінету Міністрів України, значення посади Прем’єр-міністра 

України, порівняти його права і обов’язки з правами і обов’язками  

Президента України, проаналізувати відповідно до чинного 

законодавства структуру і статус центральних та місцевих органів 

виконавчої влади. 



 

Останнє питання розкриває сутність третьої гілки влади – судової. 

Починаючи відповідь, треба розглянути поняття правосуддя, як виду 

державної діяльності, охарактеризувати судову систему України 

відповідно до Конституції України, Закону України „Про судоустрій” 

при цьому доцільно звернути увагу на порівняльно нову ланку судової 

системи України – Конституційний Суд України, який є єдиним 

органом конституційної юрисдикції. Більш докладно треба зупинитися 

на компетенції судів загальної юрисдикції, побудови їх за принципами 

територіальності і спеціалізації. 

 

Запитання для самоконтролю 

1   На яких засадах здійснюється державна влада в Україні? 

2   Дайте визначення правового статусу Верховної Ради України. 

3   Визначте основні структурні органи Верховної Ради України та 

порядок їх обрання. 

4   Який орган здійснює контроль за використанням коштів державного 

бюджету ? 

5   Хто може бути народним депутатом? 

6   Як в Конституції України визначено правовий статус Президента? 

7   Коли припиняються повноваження Президента України? 

8   Назвіть органи, які здійснюють виконавчу владу в Україні. 

9   Чим відрізняються  органи державної виконавчої влади від органів  

самоврядування? 

10  Які функції виконують органи прокуратури в Україні? 

11  Яка судова система передбачена Конституцією України? 

12 За яким принципом будується система судів загальної юрисдикції? 



 

13 Для чого в Україні створено Конституційний Суд, які його 

повноваження? 

14  Як ви розумієте поняття: апеляційний та касаційний суди, суд 

присяжних? 

15  Назвіть органи місцевого самоврядування в Україні. 

16  Дайте загальну характеристику правоохоронних органів. 

17  Які повноваження мають органи міліції і СБУ? 

18  В чому сутність адвокатської діяльності? 

19 Визначте функції  нотаріату в Україні? 

20 Які державні органи і недержавні організації здійснюють 

правоохоронну  діяльність. 
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Тема. Основи цивільного права 

 

                             План 

1 Цивільно-правові відносини. 

2 Право власності в Україні та його захист. 

3 Поняття і види цивільно-правових договорів. 

4 Спадкування за законом і за заповітом. 

 

 

Теми рефератів 

1   Захист прав споживачів. 

2   Цивільно-правова відповідальність. 

 

Основні терміни і поняття теми 

Цивільне право,  цивільні правовідносини, фізична особа, 

юридична особа, цивільна правоздатність, цивільна  дієздатність, 

майнові права, особисті немайнові права громадян,  моральна шкода, 

позовна давність, власність, право власності, інтелектуальна власність, 

зобов’язальне право, правочин, договір, спадкове право,  спадщина, 

спадкування, заповіт.                                  

 

 Методичні вказівки до заняття  

В першому питанні потрібно розкрити поняття цивільного права  як 

основи приватного права України, коротко розглянути склад і види 

цивільно - правових відносин, зміст цивільної дієздатності і 

правоздатності, сутність захисту цивільних прав, з'ясувати що являють 

собою  юридичні та фізичні особи. 



 

Переходячи до другого пункту плану, необхідно дати визначення 

власності  як економічної категорії і показати яким чином економічні 

відносини власності знаходять своє відображення і закріплення у 

правовідносинах власності, навести приклади прав володіння, 

користування та розпорядження. При цьому на основі чинного 

законодавства, зокрема Конституції України, закону України " Про 

власність"  слід назвати форми та види власності, згадати способи їх 

захисту. 

Перш ніж відповідати на третє питання треба усвідомити, що цивільно 

- правові  договори є однією з найважливіших та найпоширеніших 

підстав виникнення цивільних правовідносин, а зобов'язання, що 

виникають з договорів, займають значне місце в майнових відносинах. 

Для належного засвоєння питання варто висвітлити сутність 

зобов'язального права, правочину, цивільно - правового договору, 

охарактеризувати найбільш поширені види договорів, умови їх 

дійсності. 

В останньому питанні доцільно звернути увагу на підстави  

спадкоємства, час і місце відкриття спадщини, окреслити коло осіб, які 

можуть бути,  та  які не можуть бути спадкоємцями. Далі важливо     

проаналізувати види спадкування, черговість спадкування, порядок 

призвання спадкоємців до спадщини, розмір їх часток в спадковому 

майні, дії, що свідчать про прийняття спадщини. Бажано роз'яснити 

специфіку заповіту, вимоги, які пред'являються до змісту і форми 

заповіту, хто і в яких випадках може підписувати заповіт. 

 

 

 Запитання для самоконтролю 



 

1 Дайте загальну характеристику цивільного законодавства України. 

2 Охарактеризуйте Цивільний Кодекс України, визначте його 

структуру. 

3 Які відносини регулює цивільне право? На яких підставах  вони 

виникають? 

4  Хто може бути суб'єктами (учасниками) цивільних правовідносин? 

5 В яких випадках та в якому порядку особа  може бути обмежена в 

дієздатності, визнана недієздатною? 

6 Назвіть види юридичних осіб. 

7 Як захищаються немайнові та майнові права юридичних осіб і 

громадян? 

8 Які форми і види власності передбачені законодавством  України? 

9 Хто може  бути суб'єктом  права власності? 

10 Якими є особливості права власності неповнолітніх? 

11 Охарактеризуйте способи  здійснення захисту права власності? 

12 Які  види і форми правочинів вам відомі? 

13 Назвіть види цивільно-правових договорів. 

14 Дайте поняття і загальну характеристику договорів:  купівлі-

продажу, оренди (майнового найму),  позики,  дарування. 

15 Визначте поняття цивільно - правової відповідальності, її  

      види і підстави виникнення. 

16 Коли цивільно -  правова відповідальність виникає без вини особи? 

17 Які види спадкування передбачено законодавством України? 

18 Хто належить до спадкоємців та які їх категорії встановлені 

законом? 

19 Які умови  складання заповіту? Хто має право на обов’язкову частку 

спадщини? 



 

20 У яких випадках можливе спадкування за законом?                                                                                                                                                         
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Нормативні акти 

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 
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Тема. Основи трудового права 

 

                                             План 

1 Поняття, предмет правового регулювання та  джерела трудового 

права. 

2 Колективний і трудовий договори. 

3 Робочий час і час відпочинку працівників. 

4 Дисциплінарна та матеріальна відповідальність. 

 

Теми рефератів 

1 Правові форми працевлаштування громадян України. 

2 Правова охорона праці жінок і молоді. 

3 Вирішення трудових спорів.  

  

Основні терміни і поняття теми 

Право на працю, трудове право, трудові правовідносини, 

зайнятість населення, безробітний, трудовий договір, контракт, 

колективний договір, найманий працівник,  робочий час, неповний 

робочий час, скорочений робочий час, ненормований режим роботи, 

час відпочинку, відпустка, трудова дисципліна, дисциплінарна 

відповідальність, матеріальна відповідальність, трудові спори,  страйк. 

 

 Методичні вказівки до заняття  

       При розкритті першого питання треба визначити трудові права 

громадян,  розкрити зміст таких  понять, як „право на працю” „праця”, 

„трудове право”,  з’ясувати, що являє собою суспільна організація 

праці. При цьому слід усвідомити, що трудова діяльність окремої 



 

особи, яка не пов’язана із застосуванням найманої праці, і яка 

виконується власними силами, на власний ризик, - трудовим 

законодавством не регулюється. В кінці питання  варто розглянути   

джерела  трудового права та складові трудових правовідносин. 

      У другому питанні доцільно пояснити сутність колективного і 

трудового договорів, дати порівняльну їх характеристику, акцентувати 

увагу на умови і  порядок прийняття на роботу, підстави розірвання  

трудового договору.  

      Під час підготовки третього питання, перш за все, необхідно 

ознайомитись з відповідними главами Кодексу законів про працю, 

розібратись з особливостями скороченого, неповного робочого часу, з 

поняттям ненормованого режиму роботи,  а також показати  значення  

визначених законодавством видів часу відпочинку працівників для 

відновлення їх здоров’я, фізичних, розумових здібностей.  

      У четвертому питанні потрібно дати поняття дисциплінарної та 

матеріальної відповідальності. звернути  увагу на те, що дисциплінарна  

відповідальність полягає в обов’язку працівника відповідати перед 

власником або уповноваженим ним органом за скоєний 

дисциплінарний проступок, а підставою матеріальної відповідальності 

в трудових правовідносинах є трудове майнове правопорушення. 

Студентам важливо розібратися з видами матеріальної 

відповідальності працівників за шкоду, заподіяну підприємству, 

установі, організації, а також з порядком  відшкодування матеріальної  

шкоди. 

 

Запитання для самоконтролю 

1 Які    правові    відносини     регулюються       трудовим 



 

 законодавством? 

2  У чому полягає право на працю? 

3  Які нормативні акти в галузі трудового права вам відомі? 

4  Дайте загальну характеристику Кодексу законів про працю України. 

5  Що таке трудовий договір? Хто може виступати сторонами 

трудового договору? 

6 В чому полягає зміст трудового договору? 

7 Що таке строк випробування при прийнятті на роботу і навіщо він 

потрібен? Кому не  може бути встановлено строк випробування? 

8  Які види трудових договорів  ви знаєте?  

9  Як оформлюється прийняття працівника на роботу?                                                                

10 Коли працівника може бути звільнено з роботи за ініціативою 

адміністрації? 

11  В яких випадках  працівник, що звільняється з роботи, не повинен 

відпрацьовувати  два тижня? 

12  Коли не треба згоди профкому на звільнення працівника з 

ініціативи власника? 

13  Для чого потрібна трудова книжка. Яке її значення? 

14 Яка норма робочого часу встановлена законом? 

15 Назвіть види робочого часу, що визначені  Кодексом законів про 

працю України? 

16 Чим відрізняється скорочений робочий час від неповного робочого 

часу? 

17 Які види відпусток передбачені законодавством та який порядок їх 

надання? 

18 Які види стягнень за порушення трудової дисципліни передбачені 

законодавством та  як вони застосовуються? 



 

19 Назвіть види матеріальної відповідальності та випадки, коли її може 

бути застосовано? 

20 Що таке  трудові спори і який порядок їх вирішення? 

 

Список рекомендованої літератури 
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Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992р. 

 

 



 

Тема.  Основи сімейного права 

 

                                          План 

1  Шлюб і сім’я  за законодавством України.                                                                                            

2  Підстави і порядок укладення  шлюбу і створення сім’ї. 

3  Припинення шлюбу і визнання його недійсним. 

4  Особисті й майнові права та обов'язки членів сім'ї. 

     

Теми рефератів 

1 Шлюбний договір. 

2 Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. 

3 Державний захист сім'ї та дитинства в Україні. 

 

 Основні терміни і поняття теми: 

сімейне право,  сімейний кодекс, сім’я, дитина,  подружжя, шлюб, 

заручини, шлюбний договір, недійсний шлюб, фіктивний шлюб,  

неукладений шлюб, припинення шлюбу, розірвання шлюбу,  роздільне 

майно дружини і чоловіка, спільна сумісна власність подружжя,  

аліменти, усиновлення,  опіка, піклування, позбавлення батьківських 

прав.                   

Методичні вказівки до теми  

Під час підготовки до  практичного заняття належить ознайомитися з 

ст.24,48,51,52 Конституції України, текстом Сімейного кодексу 

України. Починаючи розгляд теми, варто коротко дати загальну 

характеристику сімейного права та його джерел, з’ясувати, які види 

правовідносин врегульовуються Сімейним кодексом України, розкрити 



 

основні напрями державної політики у сфері охорони сім’ї та 

дитинства, визначитися в поняттях  “шлюб”, “сім’я”, “дитинство”. 

     У другому і третьому питаннях доцільно детально проаналізувати 

умови і порядок укладення шлюбу, підстави його припинення та 

визнання шлюбу недійсним. Тут також потрібно звернути увагу на 

випадки, при  яких не допускається укладення шлюбу, визначити 

юридичне значення заручин, шлюбного договору, розлучення тощо. 

     Четверте питання слід почати з пояснення конституційного 

принципу рівності  жінки і чоловіка у шлюбі та сім’ї, стислого 

перелічення майнових і немайнових прав та обов’язків подружжя. При 

цьому бажано зупинитися  на аналізі права роздільного майна дружини 

та чоловіка, спільної сумісної власності подружжя,  гарантіях держави 

у вигляді аліментних зобов’язань членів сім’ї,  колишнього подружжя 

(гл.7, 8, 9 Сімейного кодексу України). У кінці питання необхідно 

висвітлити права та обов’язки батьків та дітей з приводу взаємного 

утримання,  обов'язки батьків щодо виховання дітей. 

Запитання для самоконтролю 

1  Які правовідносини регулюються сімейним правом? 

2  Назвіть конституційні принципи сімейного права.  

3  Дайте загальну характеристику  Сімейного кодексу   України і 

визначте його структуру. 

4  Які сімейні відносини не регулюються Сімейним кодексом 

України? 

5  Назвіть основні ознаки сім’ї. 

6  Що слід розуміти під поняттям “шлюб”? 

7  Які порядок і умови укладення шлюбу встановлено законом? 

8  Що є перешкодами до укладення шлюбу? 



 

9  Що таке “заручини”? 

10  В яких випадках шлюб вважається неукладеним, недійсним, 

фіктивним? 

11  Внаслідок яких підстав припиняється шлюб? 

12  В чому сутність і які способи розірвання шлюбу? 

13  Хто може укласти шлюбний договір і коли він набирає чинності ? 

14  Назвіть особисті немайнові права та обов’язки подружжя. 

15  Яке майно є особистою приватною власністю дружини і 

чоловіка? 

16  Що означає право сумісної власності подружжя? 

17  Охарактеризуйте права та обов’язки батьків і дітей. 

18  Хто з подружжя і за яких умов має право на утримання? 

19  Який розмір і порядок стягнення аліментів на дітей? 

20  Чим відрізняється опіка від піклування? 

  

Список рекомендованої літератури   
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Нормативні акти 

1.   Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України 26 червня 1996р. 

2.   Сімейний кодекс України.   

                                                                                                               

4. Закон України “Про державну  допомогу  сім’ям з дітьми” 

від 21 листопада 1992р.                  

4. Постанова Верховної Ради України “Про концепцію держаної 

сімейної політики” від 17 вересня 1999 р.                                                                                                                                                

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику 

розгляду судами справ про  розірвання шлюбу” від 25 березня 1988 р. 

зі змінами та доповненнями. 

 



 

Тема.   Основи адміністративного права України 

 

План 

1 Поняття і загальна характеристика адміністративного права України. 

2 Адміністративні правопорушення і адміністративна 

відповідальність. 

3 Правила накладення адміністративних стягнень і порядок 

притягнення до адміністративної відповідальності. 

  

Теми рефератів 

1 Державна служба в Україні. 

2 Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні 

правопорушення. 

 

Основні терміни і поняття теми: 

Адміністративне право, адміністративні правовідносини, 

державне управління, державна служба, посадова особа, посада, 

корупція, адміністративний примус, адміністративне попередження, 

адміністративне припинення, адміністративне правопорушення, 

адміністративне затримання, протокол про адміністративне 

правопорушення, адміністративне стягнення, попередження, штраф, 

оплатне вилучення предмета, конфіскація, адміністративний арешт, 

виправні роботи. 

 

Методичні вказівки  до заняття  

 Під час розгляду теоретичних понять першого питання слід 

усвідомити, що  адміністративне право – самостійна галузь правової 



 

системи України. Його предметом є відносини, які виникають у 

процесі виконавчо – розпорядчої діяльності, насамперед – у сфері 

діяльності органів виконавчої влади. Варто звернути увагу на 

поширеність адміністративних правовідносин, їх різноманітність і 

особливості, відмінність від інших правовідносин (цивільних, трудових 

тощо). В цьому самому питанні необхідно дати характеристику методу, 

джерел і суб’єктів адміністративного права, назвати органи, які беруть 

участь в адміністративних правовідносинах, основні методи 

управлінської діяльності, показати зв’язок понять “державне 

управління” і “виконавча влада”.  

 Однією з ознак адміністративного правопорушення є те, що за 

нього настає адміністративна відповідальність, яка передбачає 

накладання в установленому нормами адміністративного права 

стягнення. Тому, у другому питанні потрібно проаналізувати ознаки, 

склад, види і причини адміністративних правопорушень, цілі та 

підстави адміністративної відповідальності. Важливо охарактеризувати 

особливості адміністративної  

відповідальності неповнолітніх, військовослужбовців, іноземців тощо, 

види адміністративних стягнень, які застосовують уповноважені на те 

органи державного управління, а в окремих випадках  - судді. 

 Розкриваючи третє питання слід мати на увазі, що загальні 

правила накладання стягнень, порядок притягнення до 

адміністративної відповідальності та система органів, які накладають 

адміністративні стягнення, закріплені в главі 4, розділах ІІІ – ІV 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. При цьому 

необхідно знати, що для індивідуалізації відповідальності закон 

вимагає від органу, уповноваженого розглядати справу про 



 

адміністративне правопорушення, враховувати ряд факторів: характер 

вчиненого правопорушення, характеристику правопорушника, ступінь 

його вини, майновий стан, обставини, що  пом’якшують і обтяжують 

відповідальність. Треба пам’ятати, що адміністративне стягнення може 

бути накладено не пізніше як через два місяці з дня його вчинення, а 

при правопорушенні, що триває – два місяця з дня його виявлення. 

Крім того, доцільно визначити підстави, порядок провадження в 

справах про адміністративні правопорушення, розгляд і прийняття 

рішень щодо них, виконання постанов з накладення адміністративних 

стягнень. 

 

Запитання для самоконтролю 

1  Що таке адміністративне право? 

2  Які джерела адміністративного права вам відомі? 

3  Дайте загальну характеристику Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

4  Що спільного і відмінного у переконанні і примусі? 

5  У чому полягає сутність адміністративно-попереджувальних заходів 

та заходів адміністративного припинення? 

6  Яке правопорушення називається адміністративним? 

7  Хто є суб’єктом адміністративного правопорушення? 

8 Які види адміністративних правопорушень найбільш поширені серед 

студентської молоді? 

9  Що складає зміст протоколу про адміністративні правопорушення? 

10  Сформулюйте поняття “адміністративна відповідальність”. 

11  Що є підставами адміністративної відповідальності? 



 

12  З якого віку громадянина може бути притягнуто до 

адміністративної відповідальності? 

13  Які обставини виключають адміністративну відповідальність? 

14  Назвіть обставини, що пом’якшують чи обтяжують адміністративну 

відповідальність?  

15  Який існує порядок притягнення до адміністративної 

відповідальності? 

16  Які органи (посадові особи) розглядають справи про 

адміністративні правопорушення? 

17  В який термін повинні розглядатися справи про адміністративні 

правопорушення? 

18  Назвіть основні та додаткові адміністративні стягнення. 

19  Яким чином може бути оскаржена постанова у справі про 

адміністративне правопорушення? 

20  Який встановлено строк давності виконання постанови у справах 

про адміністративні правопорушення? 
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від 07.06.2001 р. 

 



 

Тема. Основи кримінального права 

 

План 

1 Поняття злочину, його ознаки та склад. 

2 Види злочинів. 

3 Стадії вчинення умисного злочину. 

4 Кримінальне покарання. Система і види покарань. 

 

Теми рефератів 

1 Співучасть у злочині. 

2 Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж. 

3 Злочини у сфері господарської діяльності. 

 

Основні терміни і поняття теми 

Кримінальне право, Кримінальний кодекс України, класифікація 

злочинів, стадії злочину, закінчений злочин, готування до злочину, 

замах на злочин, добровільна відмова від доведення злочину до кінця, 

суб’єкт злочину, осудність, співучасть у злочині, пособник, підмовник, 

виконавець, організатор, кримінальна відповідальність, підстави 

кримінальної відповідальності, покарання, основні покарання, 

додаткові покарання, строк давності притягнення до кримінальної 

відповідальності. 

 

Методичні вказівки до заняття  

Розглядаючи дану тему варто застосувати знання, які були 

отримані при вивченні основ теорії держави і права. Насамперед це 



 

стосується таких категорій права, як „галузь кримінального права”, 

„правопорушення”, „юридична відповідальність”. Важливо пам’ятати, 

що основною категорією у кримінальному праві є поняття злочину, 

оскільки воно знаходиться в основі всіх кримінально – правових 

інститутів, а особливістю злочинів є те, що вони встановлюються 

тільки Кримінальним кодексом України. Тому в першому і другому 

питаннях необхідно розкрити суть та ознаки злочину, 

охарактеризувати його склад і види, навести приклади найбільш 

характерних кримінальних правопорушень серед молоді. 

У третьому питанні потрібно опрацювати ст. 14-17 

Кримінального кодексу України, проаналізувати стадії вчинення 

умисного злочину, навести приклади  незакінченого злочину, більш 

детально зупинитися на роз’ясненні добровільної відмови від 

доведення злочинів до кінця. 

Останнє питання присвячене проблемам кримінальної 

відповідальності і кримінального покарання. Перш ніж розглянути 

поняття кримінального покарання  слід згадати, що кримінальна 

відповідальність - це одна з видів юридичної відповідальності, яка 

настає за вчинення злочинів і встановлюється державою. Її суть в тому, 

що держава осуджує особу, дає негативну оцінку їй та вчиненому 

злочину. Далі треба з’ясувати підстави і цілі кримінальної 

відповідальності, розібратися в суті обставин, що виключають 

злочинність діяння, звільняють від кримінальної відповідальності, 

обтяжують або пом’якшують кримінальне покарання, а також скласти 

перелік видів покарання, передбачених Кримінальним кодексом 

України, і визначити межі, у яких ці покарання можуть призначатися. 

При відповіді необхідно врахувати, що неповнолітні за кримінальним 



 

законом отримують особливий правовий статус. Неповнолітні, які 

вперше вчинили злочин невеликої тяжкості, можуть бути звільнені від 

кримінальної відповідальності, якщо їх виправлення можливе без 

застосування покарання. У цих випадках суд застосовує до них 

примусові заходи виховного характеру. 

 

Запитання для самоконтролю 

1 Дайте визначення галузі кримінального права. 

2 Що таке злочин? Назвіть його ознаки. 

3 Яка класифікація злочинів вам відома? 

4 З яких елементів складається злочин? 

5 Що є об’єктом злочину за кримінальним правом? 

6 Зазначте основні ознаки об’єктивної сторони злочину. 

7 Хто визнається суб’єктом злочину? 

8 З якого віку настає кримінальна відповідальність? 

9 Зазначте ознаки суб’єктивної сторони злочину.  

10 Що таке стадія вчинення злочину? 

11 Зазначте стадії вчинення умисного злочину? 

12 Які обставини засвідчують добровільність відмови від вчинення 

злочину? 

13 Що таке співучасть? Які види співучасті вам відомі? 

14 Визначте підстави кримінальної відповідальності. 

15 Які обставини виключають злочинність діяння ? 

16 Які обставини виключають  притягнення до відповідальності особи, 

що вчинила дії, котрі мають ознаки злочину ? 

17 Які обставини за законом вважаються пом’якшуючими і 

обтяжуючими? 



 

18 Які види кримінальних покарань передбачено законом? 

19 У чому сутність притягнення до відповідальності і покарання 

неповнолітніх? 

20 Які примусові заходи виховного характеру  можуть бути застосовані 

до неповнолітніх? 
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