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Вступ 

 

Суттєві демократичні перетворення у суспільстві, повернення його до 

сучасної цивілізації, прагнення в ньому до громадянського миру, спокою та 

повної злагоди люди все більше пов’язують з правом, з правовою державою, з 

правосуддям, з правами людини. 

Успішне вирішення завдань подальшого укріплення законності, підвищення 

громадянської активності населення та викорінення злочинності в Україні 

потребує організованого подолання факторів, які в цьому перешкоджають, до 

яких належать і дефекти правової свідомості. 

Вивчення курсу «Правознавство» має важливе значення для підвищення 

правової культури фахівців. Вивчення, засвоєння і відповідно, розуміння понять і 

термінів підвищує світогляд студентів технічних спеціальностей, сприяє 

правильній орієнтації у формуванні правової культури, розвиває вміння захищати 

свої права та загальновизнані суспільні цінності, не забуваючи при цьому про свої 

власні обов’язки людини і громадянина. 

Програма «Правознавство» виходить з основного завдання цього курсу 

забезпечити підготовку працівників високої кваліфікації, готових і здатних брати 

участь у розбудові суверенної, правової, демократичної держави. 

Навчальна дисципліна «Правознавство» складається з таких розділів: 

«Конституційне право України», «Теорія права», «Цивільні правовідносини», 

«Сімейні правовідносини», «Трудові правовідносини», «Адміністративні 

правовідносини» та «Кримінальні правовідносини». Обсяг тем для вивчення 

визначається на основі часу, виділеного для цієї дисципліни, відповідно до 

робочого навчального плану. 
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ПРОГРАМА КУРСУ «ПРАВОЗНАВСТВО» 

 

Тема 1. Поняття й ознаки права як соціальної системи 

Поняття права, його ознаки і функції. Структура правової норми. Види 

правових норм. Джерела права. Поняття законодавства. Нормативні та 

індивідуально-правові акти. 

Поняття системи права. Поділ права на галузі, підгалузі та правові 

інститути. Загальна характеристика основних галузей права України. 

Тема 2. Конституційне право України як галузь права  
Предмет і метод конституційного права України. Джерела конституційного 

права України. Конституція України – Основний закон держави. Основи 

конституційного ладу України. 

Тема 3. Конституційно-правові основи статусу людини і громадянина в 

Україні 

Поняття і сутність правового статусу особистості. Види правового статусу 

Інститут громадянства в Україні. Конституційні права, свободи і обов’язки 

громадянина України.  

Тема 4. Конституційні інститути демократії в Україні  

Поняття і форми здійснення народного суверенітету. Принципи виборчого 

права в Україні. Види виборчих систем. Поняття і види референдумів. 

Тема 5. Органи державної влади в Україні  

Система органів державної влади та порядок їх формування. Правовий 

статус Президента України. Правовий статус і повноваження Верховної Ради 

України. Конституційно-правовий статус виконавчої влади в Україні. 

Тема 6. Конституційно-правовий статус контрольно-наглядацьких 

органів в Україні. Судова система в Україні 

Правовий статус Конституційного Суду України: порядок формування та 

повноваження. Система судової влади в Україні. Правовий статус суддів в 

Україні. Правовий статус Прокуратури України: структура, функції, компетенція. 

Тема 7. Цивільне право як галузь права 

Предмет і метод цивільного права. Система цивільно-правових відносин. 

Цивільне законодавство. Цивільний кодекс України. Поняття фізичних та 

юридичних осіб. Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Обсяг 

дієздатності малолітньої та неповнолітньої особи. Визнання особи недієздатною, 

обмежено дієздатною. Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення 

громадянина померлим. Особисті немайнові права громадян. Право власності. 

Тема 8. Суб’єкти цивільного права  

Правовий статус суб’єктів цивільного права. Правосуб’єктність фізичних 

осіб. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права. Юридичні особи: поняття, 

ознаки, види, класифікація. Порядок виникнення та припинення діяльності 

юридичних осіб. Держава як суб’єкт державних правовідносин. 

Тема 9. Правочин як основний вид цивільних правовідносин  

Поняття та ознаки правочину. Умови дійсності правочину. Недійсні 

правочини та їх наслідки. Поняття договору в цивільному праві. Поняття і зміст 
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договору купівлі-продажу. Договір майнового найму (оренди). Договір позики. 

Договір дарування. Договір довічного утримання.  

Тема 10. Цивільно-правовий договір  

Поняття, значення та функції договору в цивільному праві. Система 

цивільно-правових договорів. Укладення, зміна та розірвання договору. Цивільно-

правовий договір: поняття та види. Зміст цивільно-правового договору. 

Відповідальність сторін за порушення умов договору 

Тема 11. Шлюбні та сімейні правовідносини 

Сімейне законодавство. Сімейний кодекс України. Поняття шлюбу та сім’ї. 

Умови і порядок укладання шлюбу. Підстави та порядок припинення шлюбу. 

Визнання шлюбу недійсним. Особисті немайнові та майнові права і обов’язки 

подружжя. Взаємні права і обов’язки батьків і дітей. Усиновлення (удочеріння). 

Порядок та підстави позбавлення батьківських прав. Патронат. Опіка і 

піклування. 

Тема 12. Захист приватних прав  

Поняття позову та його ознаки. Позовна давність. Захист прав суб’єктів 

цивільного права. Захист прав споживачів. 

Тема 13. Трудові правовідносини 

Кодекс законів про працю. Колективний договір. Поняття, сторони та зміст 

трудового договору. Умови і порядок прийняття на роботу.  

Підстави і порядок припинення трудового договору. Робочий час та час 

відпочинку. Види відпусток та порядок їх надання. Системи оплати праці. 

Поняття трудової дисципліни. Порядок накладання та зняття дисциплінарних 

стягнень. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Особливості праці 

неповнолітніх. Порядок розв’язання індивідуальних трудових спорів. Колективні 

трудові спори та порядок їх розв’язання.  

Тема 14. Трудовий договір  

Трудовий договір: поняття, зміст, порядок укладання. Підстави припинення 

трудових відносин. Припинення трудового договору з ініціативи працівника. 

Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого їм 

органу. 

Тема 15. Основи адміністративного права України 

Правове регулювання державного управління в Україні. Відносини, які 

регулюються адміністративним правом. Кодекс України про адміністративні 

правопорушення. Адміністративний примус та переконання. Поняття 

адміністративного проступку. Види адміністративних стягнень. Органи, що 

розглядають справи про адміністративні правопорушення. Адміністративна 

відповідальність. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх. 

Тема 16. Основи кримінального права України 

Загальна характеристика Кримінального кодексу України. Поняття та 

ознаки злочину. Класифікація злочинів. Стадії вчинення злочину. Мета і види 

кримінального покарання. Обставини, що пом’якшують і обтяжують 

відповідальність. Особливості відповідальності неповнолітніх. Види злочинів. 

Відповідальність за окремі злочини. 
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Плани семінарських занять з курсу «Правознавство» 

Відповідно до навчального плану, крім лекційного курсу з «Правознавство», 

проводяться семінарські заняття. Їх мета – виробити у студентів уміння 

самостійно поглиблювати знання з основ правознавства, аналізувати законодавчі 

акти, застосовувати їх у подальшій діяльності та повсякденному житті. 

Формувати навички логічного юридичного мислення, робити обґрунтовані 

висновки та узагальнення. Семінарські заняття не повторюють, а доповнюють 

і поглиблюють теми лекційного курсу і навчальної літератури. 
Для підготовки до семінару студенту пропонується тема, план семінару та 

шість видів завдань. Кожне з завдань  передбачає свою конкретну особливу мету. 

Проблемні запитання пропонуються для дискусій, що сприяють розвитку 

творчого мислення, вмінню аналізувати різноманітні правові явища, оволодінню 

мистецтвом вести обговорення і дискусію: вміти формувати, аргументувати і 

відстоювати свою позицію, ставити запитання опонентам, об’єктивно оцінювати 

точку зору інших студентів. 

Термінологічне завдання спонукає до вивчення студентами термінології 

правознавства, основних понять і визначень, які використовуються в 

юриспруденції. 

Методичне завдання сприяє переосмисленню, узагальненню і оцінюванню 

вивченого матеріалу і на цій основі проведенню порівняльного аналізу різних 

правових явищ, їх класифікації. 

Практичне завдання стимулює студентів до накопичення емпіричного 

матеріалу, розвиває вміння логічно будувати свою відповідь. 

Написання реферату полягає у підготовці декількома студентами 

рефератів на задану актуальну тему правознавства. Мета цього завдання – 

навчити студента працювати з літературними джерелами, оформляти і стисло 

викладати своє уявлення. 

Завдання для перевірки засвоєних знань спрямоване на перевірку 

засвоєних знань саме студентами. Воно зводиться до опрацювання тестів та інших 

завдань, що надає можливість студенту самостійно об’єктивно оцінити свій рівень 

знань. Перелік тем рефератів не є вичерпним. Студенти самостійно можуть 

обрати тему з даного питання. 

Під час підготовки до семінарських занять студент зобов’язаний виконати 

термінологічні, методичні завдання, скласти план відповіді на кожне питання 

семінарського заняття та підготувати реферати. 

Невиконання цих завдань тягне за собою незадовільну оцінку!!! 

У навчально-методичних матеріалах подана рекомендована література, яка 

для зручності поділена на 3 групи: документи і нормативно-правові акти, 

першоджерела, основні підручники і посібники та джерела для поглибленого 

вивчення окремих питань з правознавства. 

Поряд з рекомендованою літературою можна використати також інші 

доступні джерела. 

У результаті вивчення рекомендованої, а також іншої літератури студент 

повинен підготувати вичерпні відповіді на всі питання семінарського заняття. 



7 

 

Виступаючи на семінарі, студент має чітко характеризувати обговорюване 

питання теми, прагнучи стислості і логічності викладу. При цьому він може 

користуватися своїм конспектом, але не зачитувати його замість свого усного 

виступу, а використовувати лише як план підготовки до семінару. 

Семінар закінчується висновком викладача. 

На семінарських заняттях ведеться облік поточної успішності студентів. 

Пропущений з будь-якої причини семінар або невдалий виступ на занятті 

необхідно протягом тижня відпрацювати шляхом написання письмової роботи з 

відповідями на всі питання теми пропущеного заняття та подальшого її захисту. 

Заборгованості з семінарів, незважаючи на їх кількість, є причиною 

недопущення студента до складання підсумкового заліку (іспиту). 
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Тема 1. Поняття й ознаки права як соціальної системи 

 

1. Поняття права, його властивості, соціальна сутність і призначення. 

Об’єктивне та суб’єктивне право. 

2. Функції та принципи права, їх поняття. 

3. Норми права: поняття та ознаки, склад. 

4. Правова система (поняття, структура). 

5. Систематизація нормативно-правових актів, їх призначення, форми 

(способи) кодифікації, інкорпорації та консолідації. 

 

Проблемні запитання для дискусії 

1. Роль права в регулюванні суспільних відносин. 

2. Загальне та особливе у праві і моралі. 

3. Залежність форм права від типу правової системи. 

4. Значення систематизації для вдосконалення законодавства України. 

5. Прогалини у праві, причини їх виникнення та способи усунення. 

 

Термінологічне завдання 

Вивчити визначення таких понять: «право як юридичне явище», «функції 

права», «принципи права», «норма права», «гіпотеза», «диспозиція», «санкція», 

«правова норма», «нормативно-правовий акт», «правовий звичай», «правовий 

прецедент», «нормативно-правовий договір», «правотворчість», «закон», 

«підзаконний акт», «постанова», «декрет», «правова система», «галузь права», 

«інститут права», «система законодавства», «предмет правового регулювання», 

«метод правового регулювання». 

 

Методичне завдання 

Складіть схему основних функцій права; складіть схему форм (джерел) 

права; накресліть схему галузей сучасного права України; накресліть схему форм 

(способів) та різновидів систематизації законодавства. 

 

Практичне завдання 

Складіть план відповіді на вказані запитання до семінарського заняття. 

Підготуватись до дискусій з проблемних питань. 

 

Реферати 

1. Значущість принципів права для юридичної практики. 

2. Правові норми та норми моралі, їх взаємодія у регулюванні суспільних 

відносин. 

3. Сутність норми права, та її місце в системі права. 

4. Особливості форми права в країнах романо-германської правової сім’ї. 

5. Нормативно-правовий акт – основне джерело романо-германської 

правової сім’ї. 

6. Галузі вітчизняного права, їх характеристика. 
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7. Основні засоби забезпечення верховенства закону в державному та 

суспільному житті. 

8. Проблеми кодифікації законодавства. 

9. Порівняльна характеристика видів систематизації. 

 

Завдання для перевірки засвоєних знань 

1. Яка з перелічених ознак не є властивістю права: 

а) системність; 

б) нормативність; 

в) загальнообов’язковість; 

г) гарантованість; 

д) регулятивність. 

2. Яка з ознак норми права названа не вірно: 

а) формальна визначеність; 

б) забезпеченість; 

в) важливість; 

г) дія у часі, просторі, за колом осіб; 

д) загальнообов’язковість. 

3. Яке поняття розкриває таке визначення: «частина норми права, яка 

визначає обставини, за настання яких можна чи необхідно здійснювати правило 

поведінки»: 

а) диспозиція; 

б) гіпотеза; 

в) стаття закону; 

г) санкція; 

д) норма моралі. 

4. У відповідях під якими літерами правильно названі види форм (джерел) 

права: 

а) правовий прецедент; 

б) мораль; 

в) майнова угода; 

г) нормативно-правовий акт; 

д) санкціонований звичай; 

е) загальні принципи права. 

5. У відповідях під якими літерами правильно вказані види правотворчості 

за способом формування юридичних норм: 

а) систематизація; 

б) встановленість юридичних норм; 

в) погодження; 

г) здійснення; 

д) санкціонування. 

6. Дефініцію якого поняття наведено: «письмовий документ компетентного 

органу держави, що містить формально обов’язкове правило поведінки загального 

характеру»: 
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а) нормативний договір; 

б) форма (джерело) права; 

в) нормативно-правовий акт; 

г) судовий прецедент; 

д) указ. 

8. Чи всі характерні риси нормативно-правового акту є правильними: 

а) має владний характер; 

б) закріплює права і обов’язки; 

в) серед інших методів забезпечується силою примусу; 

г) має визначені реквізити; 

д) висловлює волю домінуючої частини населення. 

9. Чи правильно здійснено класифікацію законів за значенням і місцем у 

системі законодавства: 

а) конституційні; 

б) надзвичайні; 

в) органічні; 

г) звичайні; 

д) основні. 

10. У відповідях під якими номерами правильно вказані види підзаконних 

нормативно-правових актів України: 

а) закон; 

б) указ Президента України; 

в) постанови Верховної Ради України; 

г) правовий звичай; 

д) нормативно-правовий договір; 

е) рішення місцевих рад нормативного характеру. 

11. Укажіть основні форми систематизації законодавства: 

а) концентрація; 

б) корпоратизація; 

в) кодифікація; 

г) консолідація; 

д) інкорпорація. 

12. У відповідях під якими номерами правильно вказані види кодифікації за 

обсягом: 

а) міжгалузева; 

б) офіційна; 

в) спеціальна; 

г) галузева; 

д) загальна. 

13. У відповідях під якими номерами правильно вказані види кодифікації за 

формою виразу: 

а) протест; 

б) статут; 

в) кодекс; 
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г) ухвала; 

д) рішення; 
е) закон. 
14. У відповідях під якими номерами правильно вказані види інкорпорації  

залежно від юридичного значення: 
а) галузева; 
б) хронологічна; 
в) предметна; 
г) офіційна; 
д) неофіційна; 
е) загальна. 
15. Визначте, до яких галузей права належать норми, що регулюють: 
а) порядок проведення весілля; 
б) техніку безпеки на підприємстві; 
в) порядок вступу у профспілку; 
г) процедуру відзначення релігійного свята; 
д) порядок праці викладача у ВНЗ. 
16. У відповідях під якими номерами правильно вказані види підзаконних 

нормативно-правових актів України: 
а) закон; 
б) указ; 
в) указ Президента України; 
г) постанова Верховної Ради України; 
д) нормативно-правовий договір; 
е) рішення місцевих рад нормативного характеру. 
 

Запитання для самостійної роботи 
1. Виникнення держави та права. 
2. Загальні теорії походження держави та права. 
3. Закон як юридичний акт 
4. Дія закону у часі, просторі і за колом осіб 
5. Законотворчий процес в Україні 
6. Підзаконні акти 
7. Систематизація нормативно-правових актів 

 
Тема 2. Конституційне право України як галузь права  
 
1. Предмет і метод конституційного права України. 
2. Джерела конституційного права України.  
3. Конституція України - Основний закон держави. 
4. Основи конституційного ладу України.  
 

Термінологічне завдання 

Вивчити визначення таких понять: «метод владного впливу», «метод 

загального (конституційного) нормування», «предмет конституційного права 



12 

 

України», «державний суверенітет», «національний суверенітет», «народний 

суверенітет», «правова держава», «державні символи». 

 

Методичне завдання 

Складіть схему основних видів суверенітету. Накресліть схему джерел 

сучасного конституційного права України. 

 

Практичне завдання 

Складіть план відповіді на вказані запитання до семінарського заняття. 

Підготуватись до дискусій з проблемних запитань. 

 

Завдання для перевірки засвоєних знань 

1. За яких умов конституційно забороняється внесення змін до Конституції 

України? 

а) в умовах воєнного або надзвичайного стану; 

б) коли зміну обмежують повноваження певних органів влади; 

в) коли зміни обмежують або скасовують права громадян. 

2. Які форми власності задекларовано Конституцією України? 

а) державну; 

б) приватну; 

в) колгоспно-кооперативну; 

г) муніципальну; 

д) колективну. 

3. Який ценз для виборців встановлено виборчим правом України за 

Конституцією 1996 р.: 

а) майновий; 

б) статевий; 

в) освітній; 

г) віковий; 

д) національний. 

4. Які адміністративно-територіальні одиниці складають Україну: 

а) регіони; 

б) штати; 

в) автономні одиниці; 

г) області. 

5. За адміністративно-територіальним устроєм Україна – це: 

а) федерація; 

б) конфедерація; 

в) унітарна держава. 

6. Визначте політичний устрій України: 

а) парламентсько-президентська республіка; 

б) президентська республіка; 

в) парламентська республіка; 

г) президентсько-парламентська республіка. 
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7. Якою Конституцією радянських часів було проголошене дискримінаційне 

виборче право? 

а) Конституцією УРСР 1978; 

б) Конституцією УСРР 1919; 

в) Конституцією УРСР 1937. 

 

Запитання для самостійної роботи 
1. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.90 р. 

2. Акт проголошення незалежності України від 24.08.91р. 

3. Конституційна форма правління, державний режим і державний устрій в 

Україні. 

4. Територіальний устрій України. 

5. Конституційний статус Автономної Республіки Крим. 

6. Державна символіка України. 

7. Законодавство про мови в Україні. 

8. Україна – демократична держава. 

9. Шляхи становлення і розвитку правової держави в Україні. 

         10. Громадянське суспільство 

 

Тема 3. Конституційно-правові основи статусу людини і громадянина в 

Україні 

 

1. Поняття і сутність правового статусу особистості. 

2. Види правового статусу 

3. Інститут громадянства в Україні. 

4. Конституційні права, свободи і обов’язки громадянина України. 

 

Проблемні запитання для дискусії: 

1. Співвідношення понять «людина», «особа», «громадянин». 

2. Співвідношення правового статусу особи і правового статусу 

громадянина. 

3. Конституційне та законодавче закріплення і реалізація основних 

обов’язків громадянина як гарантія здійснення прав людини та громадянина. 

 

Термінологічне завдання 

Засвоїти визначення таких понять: «правовий статус особи, громадянина», 

«права людини», «особисті права», «фізичні права», «економічні права», 

«політичні права», «загальносоціальне право». 

 

Методичне завдання 

Складіть схему основних прав громадянина. Проаналізуйте всі випадки 

застосування терміну «право» у чинній Конституції України і визначити в якому 

значенні (соціальному чи юридичному) це слово вжито. 
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Практичне завдання 

Складіть план відповіді на вказані питання до семінарського заняття. 

Поміркуйте над проблемними питаннями. 

 

Завдання для перевірки засвоєних знань  

1. До якої категорії прав Ви віднесете право на медичну допомогу і освіту? 

а) невід’ємних; 

б) політичних; 

в) соціальних; 

г) культурних; 

д) екологічних. 

2. Які права людини є соціальними? 

а) право на працю; 

б) право на життя; 

в) недоторканність житла; 

г) брати участь в управлінні державними справами. 

3. Коли можуть бути обмежені конституційні права і свободи людини і 

громадянина? 

а) за рішенням суду; 

б) в умовах воєнного або надзвичайного стану; 

в) за рішенням місцевої адміністрації; 

г) на вимоги адміністрації підприємства. 

4. Які права людини є невід’ємними? 

а) утворювати політичні партії; 

б) брати участь в мітингах і зборах; 

в) вільно розвивати свою особистість; 

г) володіти приватною власністю. 

5. Які права громадян є політичними? 

а) право на повагу людської гідності; 

б) право утворювати політичні партії і громадські організації; 

в) право на безпечне для життя довкілля. 

6. Хто вирішує питання про надання і припинення громадянства в Україні? 

а) Міністерство закордонних справ України; 

б) голова Верховної Ради України; 

в) Прем’єр-міністр України; 

г) Президент України. 

7. Що означає загальне виборче право? 

а) всі, хто проживає в Україні, мають право брати участь у виборах; 

б) активне виборче право мають лише громадяни України, яким 

виповнилось 18 років; 

в) дієздатні громадяни України, яким виповнилось 18 років і які судом не 

позбавлені виборчого права. 

8. Які обов’язки громадян України визначені Конституцією? 

а) захищати Вітчизну; 
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б) підвищувати освітній рівень; 

в) займатись підприємницькою діяльністю. 

9. У відповідях під якими номерами правильно вказані основні права 

людини: 

а) фізичні; 

б) культурні; 

в) національні; 

г) особисті; 

д) політичні. 

 

Запитання для самостійної роботи 

1. Міжнародно-правові стандарти в галузі прав людини. 

2. Інститут Уповноваженого з прав людини в Україні 

3. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

4. Правовий статус об'єднань громадян в Україні. 

5. Право людини на свободу світогляду і віросповідання. 

6. Основи правового статусу релігійних організацій 

7. Правові засади взаємодії держави з об'єднаннями громадян. 

 

Тема 4. Конституційні інститути демократії в Україні  

 

1. Поняття і форми здійснення народного суверенітету. 

2. Принципи виборчого права в Україні. 

3. Види виборчих систем. 

4. Поняття і види референдумів. 

 

Термінологічне завдання 

Засвоїти визначення таких понять: «суверенітет», «референдум», «виборче 

право», «представницька демократія», «імперативний референдум», 

«консультативний референдум», «обов’язковий референдум». 

 

Методичне завдання 

Складіть схему основних принципів виборчого права в Україні. 

 

Практичне завдання 

Складіть план відповіді на вказані запитання до семінарського заняття. 

Поміркуйте над проблемними запитаннями. 

 

Завдання для перевірки засвоєних знань 

1. Хто може призначати Всеукраїнський референдум: 

а) місцеві органи влади; 

б) Президент України; 

в) Верховна Рада України; 

г) Кабінет міністрів України. 
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2. Які питання конституційно заборонено виносити на Всеукраїнські 
референдуми? 

а) зміни до Конституції; 
б) питання податків; 
в) питання амністії; 
г) зміни територіального устрою України. 
3. Що означає депутатський імунітет? 
а) депутата не можна притягти до юридичної відповідальності за будь-яких 

обставин; 
б) депутата не можна притягти до юридичної відповідальності без згоди 

Верховної Ради; 
в) депутата не можна притягти до юридичної відповідальності без згоди 

Президента України. 
4. Який орган призначає вибори Президента? 
а) Центральна виборча комісія України; 
б) Верховна Рада України; 
в) Кабінет Міністрів України; 
г) за ініціативою виборців. 
5. Який суб’єкт права законотворчості має повноваження вносити на 

розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Конституції 
України? 

а) Міністерство юстиції України; 
б) Президент України; 
в) Конституційний Суд України; 
г) не менше третини народних депутатів України від конституційного 

складу Верховної Ради. 
 

Запитання для самостійної роботи 
1. Поняття народовладдя і його інститути. 
2. Поняття виборів та їх види. 
3. Виборча система України. 
4. Виборчий процес і його стадії. 
5. Порядок проведення виборів Президента України. 
6. Порядок обрання народних депутатів. 
7. Порядок проведення референдумів в Україні. 
 

Тема 5. Органи державної влади в Україні  
 

1. Система органів державної влади та порядок їх формування.  
2. Правовий статус Президента України.  
3. Правовий статус і повноваження Верховної Ради України. 
4. Конституційно-правовий статус виконавчої влади в Україні. 
 

Термінологічне завдання 
Засвоїти визначення таких понять: «президент», «Верховна Рада України», 

«Кабінет Міністрів України». 
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Методичне завдання 

Складіть схему органів державної влади в Україні. 

 

Практичне завдання 

Складіть план відповіді на всі запитання семінарського заняття. 

 

Завдання для перевірки засвоєних знань 

1. Вищій орган виконавчої влади – це: 

а) Президент України; 

б) Конституційний суд України; 

в) Кабінет Міністрів України. 

2. Який орган може достроково припинити повноваження Верховної Ради? 

а) Кабінет Міністрів України; 

б) Верховний Суд України; 

в) Конституційний Суд України; 

г) Центральна виборча комісія; 

д) Президент України. 

3. Хто може бути обраний Президентом України? 

а) будь-яка людина, що проживає в Україні; 

б) лише громадянин іншої країни; 

в) громадянин іншої країни; 

г) апатрид. 

4. Вищій орган законодавчої влади в України: 

а) Президент України; 

б) Кабінет Міністрів України; 

в) Верховна Рада України; 

г) Конституційний Суд України. 

5. Який ценз для виборців встановлено виборчим правом України за 

Конституцією 1996р.: 

а) майновий; 

б) статевий; 

в) освітній; 

г) віковий; 

д) національний. 

6. Який орган має право оголошувати надзвичайний стан в Україні? 

а) Верховна Рада України з подання Президента України; 

б) Президент України; 

в) Міністерство оборони України; 

г) міністр з питань надзвичайних ситуацій. 

7. Хто вирішує питання про надання і припинення громадянства в Україні? 

а) Міністерство закордонних справ України; 

б) голова Верховної Ради України; 

в) Прем’єр-міністр України; 

г) Президент України. 
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8. Що означає загальне виборче право? 

а) всі, хто проживає в Україні, мають право брати участь у виборах; 

б) активне виборче право мають лише громадяни України, яким 

виповнилось 18 років; 

в) дієздатні громадяни України, яким виповнилось 18 років і які судом не 

позбавлені виборчого права. 

9. Термін повноважень Кабінету Міністрів України конституційно співпадає 

з терміном повноважень: 

а) Президента України; 

б) Верховної Ради України; 

в) не співпадає з вище означеним. 

 

Запитання для самостійної роботи 

1. Закон України «Про вибори народних депутатів України». 

2. Закон України «Про вибори Президента України». 

3. Підстави і процедура дострокового припинення повноважень Президента 

України. 

4. Функції парламенту. 

5. Організація і порядок роботу ВРУ. 

6. Комітети і комісії Верховної Ради. 

7. Акти ВРУ. 

8. Конституційно-правовий статус Рахункової палати. 

9. Центральні та місцеві органи виконавчої влади в Україні. 

 

Тема 6. Конституційно-правовий статус контрольно-наглядацьких 

органів в Україні. Судова система в Україні 

 

1. Правовий статус Конституційного Суду України: порядок формування та 

повноваження. 

2. Система судової влади в Україні.  

3. Правовий статус суддів в Україні.  

4. Правовий статус Прокуратури України: структура, функції, компетенція. 

 

Термінологічне завдання 

Засвоїти визначення таких понять: «Конституційний Суд України», «судова 

влада», «Прокуратура». 

 

Методичне завдання 

Складіть схему судової влади в Україні. 

 

Практичне завдання 

Складіть план відповіді на всі запитання семінарського заняття. 
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Завдання для перевірки засвоєних знань 

1. Хто може безпосередньо звертатись до Конституційного Суду України? 

а) кожен, хто проживає в Україні; 

б) громадянин України; 

в) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 

г) група депутатів; 

д) Президент України. 

2. Як формується персональний склад Конституційного Суду України? 

а) члени Суду обираються громадянами України на загальних виборах; 

б) члени КС обираються з’їздом суддів; 

в) призначаються Президентом України; 

г) призначаються Верховною Радою України. 

3. Коли судові органи можуть заборонити діяльність політичної партії? 

а) якщо у складі партії є військові формування; 

б) якщо програма спрямована на ліквідацію суверенітету України; 

в) якщо політична партія знаходиться в опозиції до уряду і Президента; 

г) якщо програма партії пропагує насильство і посягає на права людини. 

4. Яким органом обирається чи призначається голова КСУ? 

а) Вищою Радою юстиції України; 

б) міністерством юстиції України; 

в) Верховною Радою України; 

г) Конституційним Судом України. 

5) Які прерогативи Конституційного Суду України? 

а) здійснення судочинства: 

б) тлумачення Конституції; 

в) визначення відповідності законів Конституції України. 

6. Ким звільняються з посади судді судів загальної юрисдикції? 

а) органом, що їх призначає чи обирає; 

б) Генеральним прокурором України; 

в) Вищою Радою юстиції України. 

 

 Запитання для самостійної роботи 

1. Правовий статус суддів Конституційного Суду 

2. Принципи судочинства в Україні. 

3. Система судів загальної юрисдикції. 

4. Господарські суди України: система і повноваження. 

5. Система і завдання правоохоронних органів України. 

6. Конституційно-правовий статус Вищої Ради юстиції  

7. Правовий статус і система органів державної влади. 

8. Правовий статус Верховної Ради. 

9. Президент України – голова держави. 

10. Система органів виконавчої влади. 

11. КСУ – єдиний орган конституційної юрисдикції 
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Тема 7. Цивільне право України як галузь права 

 

1. Предмет та метод цивільного права. 

2. Цивільне законодавство. 

3. Цивільні правовідносини, загальна характеристика. 

4. Поняття і зміст цивільного правовідношення. 

5. Поняття об’єктів цивільного права, їх класифікація. 

 

Проблемні запитання для дискусії 

1. В чому полягають особливості цивільних правовідносин? 

2. В чому полягає значення категорії дієздатності? 

 

Термінологічне завдання 

Дати визначення таких понять як «цивільне право», «предмет правового 

регулювання», «майнові відносини», «особисті немайнові відносини», «цивільно-

правові відносини», «юридичні факти», «юридичні дії», «юридичні події». 

 

Методичне завдання 

Складіть схему: «Види цивільно-правових відносин». 

 

Практичне завдання 

Складіть план відповіді на вказані запитання до семінарського заняття. 

Підготуватись до дискусій з проблемних запитань. 

 

Реферати 

1. Речі як об’єкти цивільних прав. 

2. Право власності та його форми. 

3. Особисті немайнові права. 

 

Завдання для перевірки засвоєних знань 

1.  Визначте складову правосуб’єктності: 

а) суверенність; 

б) правонаступність; 

в) правосвідомість; 

г) деліктоздатність. 

2. Визначте ситуацію, яка регулюється цивільним правом: 

а) перехід дороги в недозволеному місці; 

б) звільнення з роботи; 

в) запізнення на роботу; 

г) повернення до магазину купленої речі. 

3. Визначте, які відносини є предметом цивільного права: 

а) трудові; 

б) адміністративні; 

в) особисті; 
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г) особисті немайнові. 

4. Визначте положення, щодо якого виникають майнові відносини: 

а) цивільна допомога; 

б) розділення; 

в) користування; 

г) замах. 

5. Визначте, які відносини належать до особистих немайнових: 

а) авторство музичного твору; 

б) честь і гідність; 

в) літературна публікація; 

г) позитивна ділова репутація особи. 

6. Визначте юридичний критерій неосудності: 

а) хронічна душевна хвороба; 

б) тимчасовий розлад психіки; 

в) недоумство; 

г) нездатність особи керувати своїми діями. 

7. Визначте поняття, що означає право особи на річ (майно), яке вона 

здійснює відповідно до закону за своєю волею і незалежно від волі інших осіб: 

а) право власності; 

б) правосуб’єктність; 

в) правоздатність; 

г) право на житло. 

8. Визначте одну з підстав звільнення від цивільно-правової 

відповідальності: 

а) непереборна сила; 

б) суб’єктивна сторона; 

в) хвороба правопорушника; 

г) об’єктивна сторона.  

 

Запитання для самостійної роботи 

1. Поняття, зміст та ознаки цивільних правовідносин. 

2. Право власності. 

3. Підстави виникнення та припинення права власності. 

4. Види власності в Україні. 

5. Захист права власності. 

6. Поняття та види об’єктів цивільного права. 

7. Речі та їх класифікація. 

8. Гроші як об’єкти цивільних правовідносин. 

9. Цінні папери і їх характеристика. 

10. Особисті немайнові права як об’єкти цивільного права. 

11. Відшкодування моральної шкоди.  
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Тема 8. Суб’єкти цивільного права  

 

1. Правовий статус суб’єктів цивільного права. 

2. Правосуб’єктність фізичних осіб. 

3. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.  

4. Юридичні особи: поняття, ознаки, види, класифікація. 

5. Порядок виникнення та припинення діяльності юридичних осіб. 

6. Держава як суб’єкт державних правовідносин. 

 

Проблемні запитання для дискусії 

1. Визначте зміст дієздатності фізичної особи. 

2. Який порядок створення та припинення юридичної особи передбачає 

законодавство? 

 

Термінологічне завдання 

Дати визначення таких понять: «фізична особа», «правоздатність», 

«дієздатність», «безвісна відсутність», «визнання особи померлою», «юридична 

особа», «підприємницькі товариства». 

 

Методичне завдання 

Складіть схему «Види юридичних осіб». 

 

Реферати 

1. Підприємницькі товариства та їх види. 

2. Держава і територіальні громади як суб’єкти цивільних правовідносин. 

3. Державна реєстрація фізичної та юридичної осіб як суб’єктів 

підприємництва. 

4. Акціонерні товариства. 

 

Завдання для перевірки засвоєних знань 
1. З якого віку виникає цивільна правоздатність фізичної особи: 

а) з 14 років; 

б) з 16 років; 

в) з 18 років; 

г) у момент народження? 

2. Визначте, хто має право розпоряджатися власністю особи віком до 14 

років від її імені та в її інтересах: 

а) дядько; 

б) тітка; 

в) батько; 

г) сестра? 

3. Визначте, який рівень цивільної дієздатності мають особи віком до 14 років: 

а) неповна; 

б) часткова; 
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в) обмежена; 

г) повна? 

4. Визначте з якого моменту підприємство вважається створеним і набуває 

права юридичної особи: 

а) з моменту початку виробничої діяльності; 

б) з моменту офіційної презентації; 

в) з дня державної реєстрації; 

г) на 5-й день після державної реєстрації. 

5. Як набувається цивільна дієздатність: 

а) за рішенням суду; 

б) самостійно; 

в) з моменту народження; 

г) за рішенням міськради. 

6. Визначте вид цивільної дієздатності, що набувають особи, які не досягли 

14 років: 

а) неповна; 

б) часткова; 

в) обмежена; 

г) повна. 

7. Хто володіє всіма повноваженнями права власності: 

а) будь-яка фізична особа; 

б) будь-яка юридична особа; 

в) власник; 

г) представник влади? 

 

Запитання для самостійної роботи 
1. Особливості дієздатності неповнолітніх. 

2. Правові наслідки визнання особи безвісно відсутньою. 

3. Оголошення особи померлою. 

4. Фізична особа – підприємець. 

5. Підприємства: поняття та види підприємств в Україні. 

6. Господарські товариства. 

7. Держава як суб’єкт цивільного права. 

8. Іноземці як суб’єкти цивільних правовідносин. 

 

Тема 9. Правочин як основний вид цивільних правовідносин 

 

1. Поняття правочину. Умови дійсності правочину. Класифікація 

правочинів. 

2. Недійсні правочини та їх наслідки. 

3. Поняття договору в цивільному праві. 

4. Загальна структура цивільно-правового договору. 

5. Поняття та ознаки правочину. 

6. Умови дійсності правочину. 
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Проблемні запитання для обговорення 

1. Які обставини призводять до виникнення цивільно-правових наслідків? 

2. Класифікація правочинів за різними підставами. 

3. Підстави для визнання правочинів недійсними. 

4. Співвідношення договору та норми публічного права (закону). 

5. Зміст зобов’язання. 

6. Види забезпечення зобов’язань. 

 

Термінологічне завдання 

Вивчити визначення таких понять: «цивільне правовідношення», 

«правочин», «договір», «нікчемний правочин», «оспорюваний правочин», 

«реституція», «удаваний правочин», «фіктивний правочин», «акцепт», «оферта», 

«договірні псевдоніми», «іпотека», «застава», «заклад», «завдаток», «неустойка», 

«штраф», «пеня». 

 

Методичне завдання 
Скласти схему. Форми укладення угод. Скласти таблицю. Класифікація 

цивільно-правових договорів. 

 

Практичне завдання 

Скласти план відповіді на зазначені запитання до семінарського заняття. 

Підготуватися до дискусії з проблемних запитань. 

 

Реферати 

1. Зобов’язання та їх види у цивільному праві. 

2. Нотаріальні дії, які застосовуються до правочинів. 

3. Застава. 

4. Страхування. 

5. Договір лізингу. 

6. Договір франчайзингу. 

 

Завдання для перевірки набутих знань 

1. Змістом цивільного правовідношення є: 

а) дії, які призводять до виникнення цивільно-правових наслідків; 

б) права громадян, установлені Конституцією; 

в) права та обов’язки, які виникають внаслідок правомірних дій; 

г) взаємовідносини між суб’єктами та об’єктами права. 

2. Правочинами є: 

а) дії з набуття майнових прав; 

б) дії осіб, спрямовані на виникнення, зміну та припинення цивільних прав 

та обов’язків; 

в) виконані договори; 

г) угоди про розподіл обов’язків. 

3. Правочини є односторонніми, якщо: 
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а) користь від правочину отримує одна сторона;  

б) у правочині бере участь одна сторона; 

в) волю виражає лише одна сторона правочину; 

г) права та обов’язки виникають лише у однієї сторони правочину. 

4. Правочини вважаються дійсними, якщо: 

а) вони оформлені нотаріально; 

б) їх зміст не суперечить законодавству; 

в) вони вчинені правосуб’єктними особами; 

г) настали юридичні наслідки, передбачені правочином. 

5. Правочини вважаються нікчемними, якщо: 

а) вартість майна, яке передається, менша, ніж передбачено законом; 

б) вартість майна навмисно занижена; 

в) недійсність правочину не вимагає заперечення у суді; 

г) правочин вчинений з негідним об’єктом. 

6. Які наслідки тягне за собою недотримання простої письмової форми 

правочину: 

а) необхідність підтвердження факту правочину у суді; 

б) реституцію; 

в) необхідність оформлення договору у нотаріуса; 

г) позбавлення права у випадку спора посилатися на показання свідків у суді; 

д) недійсність правочину. 

7. Підставами звільнення боржника від цивільної відповідальності за 

невиконання або неналежне виконання зобов’язання за загальним правилом є: 

а) випадок або непереборна сила; 

б) недотримання своїх зобов’язань контрагентом боржника або третіми 

особами; 

в) необережна вина кредитора; 

г) суб’єктивна неможливість виконання або належного виконання 

зобов’язань боржником; 

д) умисна вина кредитора, яка потягла за собою збільшення розміру збитків, 

спричинених порушенням зобов’язань. 

 

Запитання для самостійної роботи 
1. Загальна характеристика зобов’язальних правовідносин. 

2. Поняття та склад зобов’язання. Підстави виникнення зобов’язання. 

3. Система зобов’язань. 

4. Принципи виконання зобов’язань. 

5. Суб’єкти виконання зобов’язань. 

6. Місце, строк та спосіб виконання зобов’язань. 

7. Способи забезпечення виконання зобов’язань. 

8. Неустойка, штраф і пеня як засоби забезпечення виконання зобов’язань. 

9. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. 

10. Відповідальність за порушення зобов’язань. 

11. Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності. 

12. Поняття та способи припинення зобов’язань. 
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Тема 10. Цивільно-правовий договір  

 

1. Поняття, значення та функції договору в цивільному праві. 

2. Система цивільно-правових договорів. 

3. Укладення, зміна та розірвання договору.  

4. Зміст цивільно-правового договору. 

5. Відповідальність сторін за порушення умов договору. 

 

Термінологічне завдання 

Вивчити визначення таких понять: «договір», «нікчемний правочин», 

«оспорюваний правочин», «реституція», «удаваний правочин», «фіктивний 

правочин», «акцепт», «оферта», «договірні псевдоніми», «іпотека», «застава», 

«заклад», «завдаток», «неустойка», «штраф», «пеня». 

 

Методичне завдання 

Скласти схему «Форми укладення угод». Скласти таблицю «Класифікація 

цивільно-правових договорів». 

 

Практичне завдання 

Скласти план відповіді на зазначені запитання до семінарського заняття. 

Підготуватися до дискусії з проблемних запитань. 

 

Реферати 

1. Договір страхування. 

2. Договір лізингу. 

3. Договір франчайзингу.  

 

Завдання для перевірки набутих знань 

1. Договір – це: 

а) односторонній правочин або юридичний вчинок; 

б) двосторонній або багатосторонній правочин; 

в) двосторонній або односторонній правочин; 

г) односторонній або багатосторонній правочин; 

д) односторонній правочин або делікт. 

2. Договір вважається укладеним, якщо: 

а) між сторонами досягнуто згоди з усіх важливих питань; 

б) сторони його підписали; 

в) дотримана передбачена у законі форма; 

г) виникли права та обов’язки, передбачені договором. 

3. До стадій укладення договору належать: 

а) сервітут та суперфіцій; 

б) дії та події; 

в) юридичні вчинки сторін; 

г) оферта та акцепт; 
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д) право повного господарського відання та оперативного управління. 

4. Місце укладення договору має значення: 

а) для встановлення місцезнаходження суду, який розглядає спори, що 

виникають у зв’язку з договором; 

б) для встановлення права, яке застосовується до спорів, що виникають у 

зв’язку з договорами; 

в) для встановлення правового положення об’єктів договору; 

г) для встановлення правового положення суб’єктів договору. 

5. Договір майнового найму (оренди) має на меті: 

а) передання отриманого корисного результату; 

б) передання майна в оперативне управління; 

в) передання майна у користування; 

г) надання права розпоряджатися майном; 

д) передання майна у власність. 

6. Правова мета договору купівлі-продажу: 

а) надання взаємних послуг; 

б) передання майна у власність; 

в) передання майна в оперативне управління; 

г) виконання обумовлених робіт; 

д) передання майна у користування. 

7. За своєю юридичною природою заповіт – це: 

а) односторонній правочин; 

б) багатосторонній правочин; 

в) реальний правочин; 

г) двосторонній правочин; 

д) договір приєднання. 

8. Договір дарування належить до: 

а) багатосторонніх, оплатних, реальних; 

б) односторонніх, оплатних, консенсуальних; 

в) односторонніх, консенсуальних, акцесорних; 

г) односторонніх, безоплатних, реальних чи консенсуальних; 

д) двосторонніх, безоплатних, абстрактних. 

 

Скласти один з договорів, згідно з номером за списком у журналі 

1. Договір купівлі-продажу. 

2. Договір дарування. 

3. Договір найму (оренди). 

4. Договір франчайзингу. 

5. Договір лізингу. 

6. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. 

7. Договір підряду. 

8. Договір довічного утримання. 

9. Договір про надання послуг. 

10. Договір банківського вкладу. 



28 

 

11. Договір банківського рахунку. 

12. Договір факторингу. 

13. Договір про спільну діяльність. 

14. Договір зберігання. 

15. Договір страхування. 

16. Договір охорони. 

17. Договір позики. 

18. Договір транспортного експедирування. 

19. Договір чартеру. 

20. Договір прокату. 

 

Тема 11. Шлюбні та сімейні правовідносини 

 

1. Поняття шлюбу. Порядок укладання та припинення шлюбу. 

2. Права та обов’язки подружжя. 

3. Позбавлення батьківських прав. 

4. Опіка і піклування. 

 

Проблемні запитання для дискусії 

1. Що робити, коли дитина в сім’ї потребує захисту? 

2. Коли і як держава регулює сімейні відносини? 

3. Що таке сім’я та яку роль вона відіграє в житті людини? 

4. Шлюбний договір – необхідна потреба чи дань моді? 

 

Термінологічне завдання 

Засвоїти визначення понять: «шлюб», «сім’я», «усиновлення», «опіка». 

«піклування». 

 

Методичне завдання  

Наведіть (письмово) умови укладання шлюбу та умови, за якими шлюб є 

недійсним. 

 

Практичне завдання 

Складіть план відповіді на вказані теоретичні запитання семінарського 

заняття. Підготуйтесь до дискусії з проблемних запитань. 

 

Реферати 

1. Усиновлення дітей громадянами України. 

2. Аліментні права та обов’язки батьків і дітей. 

3. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей. 

4. Визначення походження дітей. 

5. Майнові права та обов’язки подружжя. 

6. Шлюбний договір. 
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7. Міжнародні стандарти в галузі охорони сім’ї та дитинства. 

8. Опіка і піклування. 

 

Завдання для перевірки засвоєних знань 

1. У якому з наведених випадків шлюб є недійсним: 

а) фіктивний шлюб; 

б) шлюб між двоюрідними братом і сестрою; 

в) шлюб із особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі; 

г) шлюб без вільної згоди чоловіка та жінки. 

2. Визначте підстави всиновлення: 

а) заява про всиновлення дитини; 

б) згода дитини; 

в) рішення суду; 

г) згода навчального закладу. 

3. Визначте шлюбний вік для жінок в Україні: 

а) 14 років; 

б) 16 років; 

в) 17 років; 

г) 18 років. 

4. Через який час після подання заяви реєструється шлюб: 

а) через один місяць; 

б) через два місяці; 

в) через три місяці; 

г) через шість місяців. 

5. Кому належить майно, придбане під час шлюбу: 

а) тільки чоловікові; 

б) дітям; 

в) тільки дружині; 

г) чоловікові та дружині. 

6. Визначте вік дітей, над якими може бути встановлена опіка: 

а) до 14 років; 

б) до 15 років; 

в) до 16 років; 

г) до 18 років. 

7. Визначте одну з умов укладання шлюбу: 

а) згода батьків; 

б) документ про загальну середню освіту; 

в) досягнення шлюбного віку особами, що одружуються; 

г) наявність у майбутньої сім’ї житла. 

8. Між яким родичами і членами сім’ї регулює відносини Сімейний кодекс 

України: 

а) подружжям; 

б) бабусею, дідусем та онуками; 

в) тіткою, дядьком і племінником; 
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г) рідними братами і сестрами. 

9. Мінімальний вік вступу до шлюбу в Україні для чоловіків: 

а) 20 років; 

б) 18 років; 

в) 16 років; 

г) 15 років. 

10. Які питання врегульовує шлюбний договір: 

а) особисті права кожного з подружжя; 

б) інтелектуальні права подружжя; 

в) шлюбні відносини подружжя; 

г) майнові відносини подружжя. 

11. У якому випадку розірвання шлюбу проводиться у суді: 

а) за спільною заявою подружжя в разі відсутності дітей; 

б) за заявою подружжя, що має дітей; 

в) з особами, визнаними недієздатними; 

г) з особами, визнаними безвісно відсутніми. 

12. За чиєю заявою шлюб може бути розірваний судом: 

а) за заявою батьків одного з подружжя; 

б) за заявою друзів; 

в) за заявою одного з подружжя і якщо інший з подружжя визнаний 

недієздатним; 

г) за заявою подружжя, що має дітей. 

13. Визначте вік особи, для всиновлення якої потрібна її згода: 

а) 5 років; 

б) 7 років; 

в) 10 років; 

г) 4 роки. 

14. Визначте одне з прав подружжя: 

а) право на материнство і на батьківство; 

б) право на працю; 

в) право на піклування про своє здоров’я; 

г) право на взаємну повагу, дружбу. 

15. У якому випадку батьки можуть бути позбавлені батьківських прав: 

а) батьки примушують дитину до жебракування; 

б) батьки не дають дитині кишенькових грошей; 

в) батьки дитини є безробітними; 

г) батьки вимагають від дітей добре навчатися. 

 

Запитання для самостійної роботи 

1. Загальна характеристика Сімейного кодексу України. 

2. Поняття сімейного права. Шлюб і сім’я. 

3. Право власності подружжя. 

4. Шлюбний договір. 

5. Визнання шлюбу недійсним. 
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6. Взаємні права та обв’язки батьків і дітей. 

7. Позбавлення батьківських прав. 

8. Опіка та піклування. 

 

Тема 12. Захист приватних прав  

 

1. Поняття позову та його ознаки. 

2. Позовна давність. 

3. Захист прав суб’єктів цивільного права. 

4. Захист прав споживачів.  

5. Матеріальні ознаки позову. 

 

Термінологічне завдання 

Засвоїти визначення понять: «безпека продукції», «виробник», 

«виконавець», «гарантійний строк», «істотний недолік», «належна якість товару», 

«недолік», «строк служби», «фальсифікована продукція», «послуга», «продукція», 

«споживач», «реалізація», «знижка», «позовна заява». 

 

Методичне завдання 

Накресліть схему «Прав споживачів», «Обов’язків споживачів». 

 

Практичне завдання 

Складіть план відповіді на вказані теоретичні запитання семінарського 

заняття. Складіть позовну заяву. 

 

Завдання для перевірки засвоєних знань 

1. Виготівник – це: 

а) громадянин, що купує товар, чи використовує товар для власного 

споживання; 

б) орган чи громадянин – підприємець, що виконує роботу; 

в) орган чи громадянин – підприємець, що надає роботу; 

г) орган чи громадянин – підприємець, що виготовляє товар для реалізації; 

2. Із запропонованих прав продавця виберіть правильні: 

а) право на задоволення основних потреб; 

б) право використовувати рекламу за умови, що вона правдива; 

в) право пропонувати будь-який товар за умови, що він не несе погрози 

споживачеві; 

г) пункт 2 і 3 правильні. 

3. Які права має споживач на відповідну якість? Виберіть правильні 

відповіді: 

а) має право жадати від продавця, щоб якість купленого ним товару 

відповідала вимогам нормативних документів; 

б) вимоги до товару щодо його безпеки для життя, здоров’я і майна 

споживача встановлюються нормативними документами; 
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в) продавець зобов’язаний передати покупцеві товар, що за якістю 

відповідає вимогам нормативної документації, а також інформації про товар, що 

дається продавцем;  

г) усі відповіді правильні. 

4. Споживач це: 

а) громадянин, який здобуває, чи має намір придбати товар (послугу, 

роботу) для власних побутових потреб; 

б) підприємство, організація чи громадянин-підприємець, який реалізує 

товари за договором купівлі-продажу. 

5. Недолік – це: 

а) усна угода між продавцем і покупцем про якість, терміни, мету й інші 

умови, за якими здійснюється покупка, продаж, чи робота , надання послуг; 

б) письмова угода між продавцем і покупцем про якість, терміни, мету й 

інші умови, за якими здійснюється покупка, продаж, робота надання послуги; 

в) окрема невідповідність товару (роботи, чи послуги) вимогам 

нормативних документів, умовам, чи договору, вимогам, які пред’являються до 

нього, а також інформації про товар, що надана виготовлювачем; 

г) недолік, який робить недоступним використання товару (роботи послуги) 

у відповідності з його призначенням, не може бути усунутий стосовно цього 

споживача або для його усунення необхідні великі витрати праці і часу. 

6. Споживач при виявленні недоліків чи фальсифікації товару протягом 

гарантійного терміну має право ждати від продавця: 

а) безкоштовного усунення недоліків чи відшкодування витрат на їхнє 

усунення споживачем або третім лицем; 

б) заміни на аналогічний товар належної якості; 

в) зниження ціни товару; 

г) відповіді 1-2 вірні. 

7. Які з перелічених товарів не підлягають заміні, навіть якщо вони 

належної якості: 

а) головні убори; 

б) панчішно-шкарпеткові товари; 

в) канцелярські товари; 

г) відповіді 1 і 2 правильні. 

8. При обміні товару гарантійний термін обчислюють із дня: 

а) покупки неякісного товару, заміна якого пропонується; 

б) обміну; 

в) пред’явлення претензії продавцю;  

г) відповіді 1 і 3 правильні. 

9. Гарантійний термін на реалізовані несезонні товари встановлюється: 

а) з першого дня використання товару; 

б) з моменту укладення договору – продажу; 

в) з моменту доставки товару; 

г) усі відповіді правильні. 
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10. Обчислення гарантійного терміну здійснюється при обміні товару: 

а) заново від дня обміну товару; 

б) не обчислюється; 

в) за угодою сторін; 

г) відповідно до контракту. 

11. Чи надається споживачеві на час ремонту аналогічний товар незалежно 

від моделі: 

а) так; 

б) ні; 

в) не завжди; 

г) надається за домовленістю. 

12. У разі неналежного виконання виконавцем зобов’язань згідно із законом 

або договором: 

а) виконавець сплачує споживачеві неустойку; 

б) відмовляється від будь-яких виплат; 

в) вирішує дане питання через суд; 

г) правильна відповідь не зазначена. 

13. Захист прав споживачів, передбачений законодавством, здійснюється: 

а) товариством із захисту прав споживачів; 

б) держстандартом України; 

в) судом; 

г) Кабінетом Міністрів України.  

 

Запитання для самостійної роботи 

1. Здійснення та захист цивільних прав. 

2. Захист честі, гідності та ділової репутації фізичної особи. 

3. Захист права власності. 

4. Віндикаційний позов. 

5. Негаторний позов. 

6. Загальна характеристика інших засобів захисту права власності. 

 

Тема 13. Трудові правовідносини 

 

1. Загальна характеристика трудових правовідносин.  

2. Суб’єкти трудового права. 

3. Поняття і значення трудового договору. 

4. Поняття і види робочого часу і робочого дня. 

5. Правове регулювання часу відпочинку. 

 

Проблемні запитання для дискусії 

1. Проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин. 

2. Дисципліна праці і відповідальність за її порушення. 

3. Обмеження відрахувань із заробітної плати. Що являє собою мінімальна 

та середня заробітна плати? 
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4. Який встановлено порядок надання щорічних відпусток? Що таке 

відпустка без збереження заробітної плати? 

5. Порядок звільнення і проведення розрахунку зі звільненими. Що таке 

вихідна допомога? 

 

Термінологічне завдання 

Засвоїти визначення понять: «трудові правовідносини», «колективний 

договір (угода)», «трудовий договір», «заробітна платня», «прогул», «матеріальна 

відповідальність», «працівник», «робочий час», «неповний робочий час», «час 

відпочинку», «трудова дисципліна», «дисциплінарна відповідальність», 

«матеріальна відповідальність». 

 

Методичне завдання 

Накресліть схеми: «Види робочого часу», «Час відпочинку». 

 

Практичне завдання 

Складіть план відповіді на вказані теоретичні запитання семінарського 

заняття. Підготуйтесь до дискусії з проблемних запитань. 

 

Реферати 

1. Трудові спори. 

2. Підготовка і підвищення кваліфікації працівників. 

3. Пільги працівникам, які поєднують роботу із навчанням. 

4. Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин. 

5. Дисциплінарний проступок та його склад. 

6. Заходи заохочення і порядок їх застосування. 

7. Оплата праці, гарантії та компенсації. 

 

Завдання для перевірки засвоєних знань 

1. Визначте, яка з наведених умов трудового договору не є обов’язковою: 

а) місце роботи працівника; 

б) заробітна плата; 

в) пільги, які надаються працівнику; 

г) посада, на якій працюватиме особа, що укладає договір. 

2. Визначте строк випробування при прийнятті на роботу для робітників, що 

не може перевищувати: 

а) одного місяця; 

б) двох тижнів; 

в) трьох місяців; 

г) шести місяців. 

3. Визначте зайвий елемент структури трудових правовідносин: 

а) суб’єкти; 

б) об’єкти; 

в) трудовий договір; 
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г) зміст трудових правовідносин. 

4. Визначте тривалість щорічної основної відпустки для працівників: 

а) не менше 18 календарних днів; 

б) не менше 30 календарних днів; 

в) не менше 24 календарних днів; 

г) не менше 21 календарного дня. 

5. Визначте, який мінімальний трудовий стаж повинен мати чоловік для 

отримання повної трудової пенсії за віком: 

а) 15 років; 

б) 20 років; 

в) 25 років; 

г) 30 років. 

6. Визначте вік, з якого настає трудова правоздатність: 

а) з 12 років; 

б) з 13 років; 

в) з 16 років; 

г) з 18 років. 

7. Визначте вид матеріальної відповідальності, яка не передбачена законом: 

а) обмежена; 

б) повна; 

в) штраф; 

г) підвищена. 

8. Визначте, в який термін власник має попередити працівника про зміну 

існуючих умов праці: 

а) не пізніше ніж за два тижні; 

б) не пізніше ніж за один місяць; 

в) не пізніше ніж за два місяці; 

г) не пізніше ніж за три тижні. 

9. Визначте, в який строк працівник має попередити адміністрацію в 

письмовій формі про звільнення з роботи за власною ініціативою: 

а) за один тиждень; 

б) за два тижні; 

в) за три тижні; 

г) за чотири тижні. 

10. Протягом якого часу працівник має право звернутися до суду з позовом 

про стягнення належної йому заробітної плати, якщо щодо нього порушено 

законодавство про оплату праці: 

а) одного місяця; 

б) одного року; 

в) 3 років; 

г) строк необмежений. 

11. Протягом якого часу відсутність працівника на роботі без поважних 

причин вважається прогулом: 

а) понад двох годин протягом робочого дня; 
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б) понад трьох годин протягом робочого дня; 

в) понад чотирьох  годин протягом робочого дня; 

г) понад п’яти годин протягом робочого дня. 

12. Що зобов’язаний зробити власник до початку роботи працівника: 

а) роз’яснити працівнику його права і обов’язки; 

б) інформувати працівника про умови праці; 

в) виплатити аванс; 

г) забезпечити проїзним квитком. 

13. У чому полягає дисциплінарна відповідальність: 

а) в обов’язку працівника відповідати за дисциплінарний проступок і 

зазнавати дисциплінарних санкцій; 

б) в обов’язку працівника зазнавати матеріальних санкцій; 

в) в обов’язку працівника відповідати за правопорушення; 

г) в обов’язку працівника нести відповідальність за заподіяну шкоду. 

 

Запитання для самостійної роботи 

1. Поняття суспільної праці і трудового права України. 

2. Колективний договір. 

3. Умови і порядок прийому на роботу. 

4. Трудова книжка працівника. 

5. Робочий час і його види. 

6. Поняття і види часу відпочинку. 

7. Особливості праці неповнолітніх. 

8. Трудова дисципліна і види дисциплінарних стягнень. 

9. Порядок накладання і зняття дисциплінарних стягнень. 

10. Матеріальна відповідальність працівників. 

11. Порядок розгляду індивідуальних спорів. 

12. Порядок вирішення колективних спорів (конфліктів). 

13. Поняття соціального захисту і соціального забезпечення. 

14. Пенсійне забезпечення в Україні. 

 

Тема 14. Трудовий договір 

 

1. Трудовий договір: поняття, зміст, порядок укладання. 

2. Підстави припинення трудових відносин. 

3. Припинення трудового договору з ініціативи працівника. 

4. Припинення трудового договору з ініціативи власника або 

уповноваженого їм органу. 

 

Термінологічне завдання 

Засвоїти визначення понять: «трудові правовідносини», «колективний 

договір», «трудовий договір», «обов’язкові умови трудового договору», 

«професія», «посада», «спеціальність», «кваліфікація», «трудова функція». 
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Методичне завдання 

Накресліть схему «Підстави припинення трудового договору». Складіть 

порівняльну таблицю цивільно-правового та трудового договорів. 

 

Практичне завдання 

Складіть план відповіді на вказані теоретичні запитання семінарського 

заняття. Підготуйтесь до дискусії з проблемних запитань. 

 

Реферати 

1. Державна політика в галузі охорони праці. 

2. Трудовий договір, особливості окремих видів трудових договорів. 

3. Колективний договір та угоди з соціально-економічних питань. 

 

Завдання для перевірки засвоєних знань 

1. Визначте, яка з наведених умов трудового договору не є обов’язковою: 

а) місце роботи працівника; 

б) заробітна плата; 

в) пільги, які надаються працівнику; 

г) посада, на якій працюватиме особа, що укладає договір. 

2. У яких випадках трудовий договір укладається у письмовій формі? 

а) завжди; 

б) працівник наполягає на письмовій формі; 

в) працівник є молодим спеціалістом; 

г) працівник – неповнолітній. 

3. Обов’язковими умовами трудового договору є умови: 

а) про оплату праці; 

б) про тривалість робочого часу; 

в) про трудову функцію працівника; 

г) про тривалість відпустки. 

4. Підстави для припинення трудового договору: 

а) за згодою сторін; 

б) за ініціативою працівника; 

в) за ініціативою власника або уповноваженого ним органу; 

г) за ініціативою органів прокуратури та внутрішніх справ України; 

д) за ініціативою суду; 

е) за станом здоров’я. 

5. Колективний договір укладається: 

а) на будь-якому підприємстві; 

б) на державних підприємствах; 

в) на підприємствах, які мають статус юридичної особи; 

г) на підприємствах, які мають статус юридичної особи і використовують 

найману працю. 

6. Структуру колективного договору складають: 

а) порядок укладення; 
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б) визначення його змісту; 

в) функції сторін і контроль взаємних зобов’язань; 

г) визначення відповідності сторін. 

7. Порядок укладення колективного договору встановлюється: 

а) Кодексом законів про працю; 

б) Конституцією України; 

в) Законом України «Про колективні договори та угоди»; 

г) Законом України «Про зайнятість населення». 

8. До правових елементів поняття колективного договору належать: 

а) сторони, форма та його зміст; 

б) зміст, домовленість сторін; 

в) форма, зобов’язання сторін, їх відповідальність; 

г) необхідні умови, встановлені законодавством.  

9. З якого віку особа самостійно може укладати трудовий договір: 

а) з 10 років; 

б) з 12 років; 

в) з 14 років; 

г) з 16 років. 

10. Визначте на який строк укладається колективний договір: 

а) на 1 рік; 

б) на 2 роки; 

в) на 5 років; 

г) на 10 роки. 

 

Тема 15. Основи адміністративного права України 

 

1. Загальна характеристика адміністративних правовідносин. 

2. Поняття адміністративних правопорушень та їх види. 

3. Види адміністративних стягнень. 

4. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності. 

 

Проблемні запитання для дискусії 

1. Що таке правопорушення? 

2. Коли настає адміністративна відповідальність? 

 

Термінологічне завдання 

Засвоїти визначення понять: «адміністративне правопорушення 

(проступок)», «попередження», «штраф», «оплатне вилучення предмета», 

«конфіскація», «позбавлення спеціального права», «виправні роботи», 

«адміністративний арешт». 

 

Реферати 

1. Адміністративні правопорушення в нашому місті. 
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2. Ефективність роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

міської ради. 

3. Загальна характеристика правопорядку в Україні: причини 

правопорушень та шляхи їх усунення. 

4. Проблема співвідношення доцільності та законності. 

5. Тенденції зміни юридичної відповідальності. 

6. Юридична відповідальність і державний примус. 

7. Значення юридичної відповідальності для забезпечення законності та 

правопорядку. 

 

Завдання для перевірки засвоєних знань 

1. Який орган має право застосовувати адміністративне стягнення у вигляді 

адміністративного  арешту: 

а) суд; 

б) прокуратура; 

в) Президент України; 

г) адвокатура. 

2. Визначте метод адміністративного примусу: 

а) догана; 

б) примусове вивчення норм адміністративного права; 

в) затримання правопорушника; 

г) виправні роботи. 

3. Визначте вік, з якого особи підлягають адміністративній 

відповідальності: 

а) 13 років; 

б) 15 років; 

в) 16 років; 

г) 18 років. 

4. На який строк призначається адміністративний арешт: 

а) до 15 діб; 

б) до 12 діб; 

в) до 10 діб; 

г) до 6 діб. 

5. Визначте коло осіб, до яких може застосовуватися адміністративний арешт: 

а) до неповнолітніх осіб; 

б) до вагітних жінок; 

в) до жінок, що мають дітей віком до 12 років; 

г) до повнолітніх. 

6. Визначте одну з обставин, що пом’якшують відповідальність за 

адміністративне правопорушення: 

а) приховування важливих доказів; 

б) добровільне відшкодування збитків; 

в) переховування злочинця; 

г) учинення правопорушення повнолітнім. 
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7. Яке покарання може бути призначено повнолітнім особам, які пошкодили 

паркан лікарні: 

а) штраф; 

б) адміністративний арешт; 

в) виправні роботи; 

г) догана. 

8. Визначте акт судового розгляду, який виносить загальний суд по суті 

адміністративно-правової відповідальності: 

а) вирок; 

б) рішення; 

в) визначення; 

г) відношення. 

9. Визначте одну із санкцій адміністративно-правової відповідальності: 

а) позбавлення волі; 

б) штраф; 

в) догана; 

г) виправні роботи. 

10. Скільки стягнень може бути накладено за одне адміністративне 

правопорушення: 

а) тільки одне основне стягнення; 

б) декілька основних та декілька додаткових стягнень; 

в) одне основне і одне додаткове стягнення; 

г) два основних стягнення. 

11. Визначте положення, яке є підставою для адміністративної 

відповідальності: 

а) рішення уповноваженого органу щодо залучення конкретної особи до 

адміністративної відповідальності; 

б) здійснення адміністративного правопорушення через необережність; 

в) посягання на цінності, що охороняються адміністративним правом; 

г) скоєння злочину. 

12. Визначте орган або особу, які вповноважені розглядати справи про 

адміністративні правопорушення: 

а) ректор навчального закладу; 

б) районні суди; 

в) Верховний суд України; 

г) органи Служби безпеки України. 

13. Визначте підставу для адміністративної відповідальності: 

а) посягання на цінності, що охороняються адміністративним правом; 

б) наявність у діянні особи складу адміністративного правопорушення; 

в) здійснення адміністративного правопорушення умисно; 

г) здійснення адміністративного правопорушення через необережність. 

14. Які органи не вповноважені розглядати справи про адміністративні 

правопорушення: 

а) органи внутрішніх справ; 
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б) органи прокурорського нагляду; 

в) начальник ЖЕУ; 

г) виконкоми селищних та сільських рад. 

15. Визначте назву галузі права, до якої належать терміни 

«адміністративний арешт», «адміністративна відповідальність», «стягнення»: 

а) конституційне право; 

б) адміністративне право; 

в) трудове право; 

г) цивільне право. 

 

Запитання для самостійної роботи 
1. Поняття і ознаки адміністративного правопорушення. 

2. Види адміністративних стягнень. 

3. Поняття та ознаки злочину. 

4. Загальна характеристика Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

5. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх. 

 

Тема 16. Основи кримінального права України 

 

1. Поняття, ознаки та класифікація злочинів. 

2. Стадії вчинення злочину. 

3. Мета і види кримінального покарання. 

4. Види злочинів. Відповідальність за окремі злочини. 

 

Проблемні запитання для дискусії 

1. Як не стати жертвою злочину? 

2. Що робити, якщо вас затримала міліція? 

3. Що робити, якщо проти вас порушено кримінальну справу? 

 

Термінологічне завдання 

Засвоїти визначення понять: «законність», «злочин», «кримінальна 

відповідальність», «необхідна оборона», «уявна оборона», «крайня необхідність», 

«покарання». 

 

Методичне завдання 

Накресліть схему обставин, що виключають злочинність діяння. 

 

Практичне завдання  

Складіть план відповіді на вказані теоретичні запитання семінарського 

заняття. Підготуйтеся до дискусії з проблемних запитань. 

 

Реферати 

1. Злочин і кримінальна відповідальність. 
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2. Закінчений та незакінчений злочин: коли починається відповідальність. 

3. Кримінальний кодекс України: структура та основні положення – значний 

крок до гуманізації кримінального законодавства. 

4. Стан злочинності в нашому місті та шляхи її попередження. 

5. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

6. Профілактика правопорушень. Діяльність міської (районної) 

координаційної ради з профілактики правопорушень. 

7. Відповідальність за окремі види особливо небезпечних злочинів. 

 

Завдання для перевірки засвоєних знань 

1. Визначте злочин проти власності, який полягає у таємному викраденні 

чужого майна: 

а) розбій; 

б) грабіж; 

в) крадіжка; 

г) шахрайство. 

2. Коли розпочинається судовий розгляд кримінальних справ: 

а) подання позовної заяви особи при порушенні її прав; 

б) складення прокурором обвинувального вироку; 

в) завершення слідства у справі; 

г) прийняття і оголошення рішення. 

3. На який строк призначаються виправні роботи без позбавлення волі: 

а) від одного до п’яти місяців; 

б) від двох місяців до двох років; 

в) до двох місяців; 

г) від шести місяців до одного року. 

4. Юридичний критерій неосудності: 

а) хронічна душевна хвороба; 

б) тимчасовий розлад психіки; 

в) недоумство; 

г) нездатність особи керувати своїми діями. 

5. Основне кримінальне покарання, яке може застосовуватися до 

неповнолітніх: 

а) довічне позбавлення волі; 

б) штраф; 

в) позбавлення права займатися певною діяльністю; 

г) виправні роботи. 

6. За що настає кримінальна відповідальність: 

а) за вчинення злочину; 

б) за порушення авторських прав; 

в) за здійснення дисциплінарної провини; 

г) за заподіяння матеріальної шкоди. 

7. Визначте одну з форм злочинної діяльності: 

а) осудність; 
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б) співучасть у злочині; 

в) злочинне групування; 

г) злочинна поведінка. 

8. Хто не підлягає відповідальності згідно з Кримінальним кодексом 

України за злочини, скоєні на території України: 

а) громадяни України; 

б) іноземці; 

в) юридичні особи; 

г) біпатриди. 

9. Визначте основне покарання: 

а) позбавлення спеціального звання; 

б) обмеження волі; 

в) позбавлення рангу; 

г) конфіскація майна. 

10. Вид співучасників за наведеним визначенням. Особа, яка умовляннями, 

підкупом, погрозою, примушенням чи іншим чином схилила іншого співучасника 

до вчинення злочину: 

а) виконавець (співвиконавець); 

б) організатор; 

в) підмовник; 

г) пособник. 

11. Вид злочинного діяння, яке містить стадії здійснення злочину: 

а) через необережність; 

б) через недбалість; 

в) умисний злочин; 

г) із непрямим наміром. 

12. Максимальне покарання, яке може бути застосоване до неповнолітніх: 

а) позбавлення волі на строк не більше 10 років; 

б) позбавлення волі на 15 років; 

в) позбавлення волі на строк не більше 5 років; 

г) довічне ув’язнення. 

13. Визначте кваліфікацію подій, коли громадянин А., погрожуючи ножем, 

відібрав у жінки сумку, де були гроші. Скоєно: 

а) шахрайство; 

б) грабіж; 

в) крадіжку; 

г) розбій. 

14. Визначте вид злочинних діянь, що містять стадію скоєння злочину: 

а) через необережність; 

б) через недбалість; 

в) із прямим наміром; 

г) із непрямим наміром. 

15. Визначте вік, з якого настає кримінальна відповідальність за загальним 

правилом: 
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а) 14 років; 

б) 15 років; 

в) 16 років; 

г) 17 років; 

д) право захистити свої права і свободи від протиправних дій. 

 

Запитання для самостійної роботи 

1. Поняття та ознаки злочину. 

2. Кримінальна відповідальність і її підстави. 

3. Загальна характеристика Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

4. Загальна характеристика Кримінального кодексу України. 

5. Обставини, які виключають суспільну небезпеку і протиправність діяння. 

6. Стадії скоєння злочину. 

7. Види злочинів. 

8. Покарання. 

9. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. 
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МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1 

 

ВАРІАНТ 1 

1. Визначте злочин проти власності, який полягає в таємному викраденні 

чужого майна: 

а) розбій; 

б) крадіжка; 

в) грабіж; 

г) шахрайство. 

2. Визначте вид правовідносин, для яких характерною є майнова 

відокремленість та юридична рівність: 

а) сімейні; 

б) трудові; 

в) предметні; 

г) адміністративні; 

д) цивільні. 

3. Визначте, кому з наведених осіб обмежується займатися підприємницькою 

діяльністю: 

а) вагітній жінці; 

б) народному депутату України; 

в) школяру віком 15 років; 

г) пенсіонеру. 

4. Визначте поняття, яке означає організацію, створену шляхом об’єднання 

осіб (учасників), що мають право участі в цій організації: 

а) товариство; 

б) підприємство; 

в) об’єднання; 

г) корпорація.  

5. Визначте, який загальний термін позовної давності встановлений в Україні: 

а) 1 рік; 

б) 3 роки; 

в) 5 років; 

г) 10 років. 

6. Задача. А. позичив другу 3000 у. о. без розписки. У позикодавця був один 

свідок, у позичальника – два. Позичальник вже 8 місяців як заборгував, хоча 

позичав гроші на 1 місяць. Позичальник живе в іншій області, позикодавець не 

бачив його вже півроку. Як вчинити? 

 

ВАРІАНТ 2 

1. Кредитором у зобов’язанні є: 

а) особа, яка уклала кредитний договір; 

б) особа, яка має право вимагати від боржника виконання встановлених дій; 

в) банківська установа, яка видала кредит; 

г) особа, яка має право на отримання відсотків за договором. 
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2. Уступкою вимоги є: 

а) заміна боржника у зобов’язанні; 

б) заміна кредитора у зобов’язанні; 

в) заміна вимоги за рішенням суду; 

г) заміна вимоги внаслідок банкрутства. 

3. Зобов’язання не можуть забезпечуватися: 

а) договірними санкціями; 

б) участю третіх осіб; 

в) судовим рішенням; 

г) заставою. 

4. Визначте правильне твердження: 

а) шлюб – це постійне спільне проживання жінки та чоловіка; 

б) шлюб – це сімейний союз двох осіб; 

в) шлюб – це сімейний союз чоловіка і жінки, зареєстрований у державному 

органі реєстрації актів цивільного стану; 

г) шлюб – це сімейний союз чоловіка і жінки із метою народження дитини. 

5. Які форми шлюбу породжують сімейні права та обов’язки подружжя: 

а) церковний шлюб; 

б) шлюб, зареєстрований в органах РАЦС; 

в) громадянський шлюб; 

г) незареєстрований шлюб. 

6. Задача. У 2015 р. С. позичив приватному підприємцю товар на суму 1300 

грн. та отримав розписку, яка не завірена нотаріально. Строк вже давно минув. 

Якими повинні бути дії С. та яка імовірність повернення товару? 

 

ВАРІАНТ 3 

1. Визначте одну з умов, необхідну для укладання шлюбу: 

а) взаємна згода майбутнього подружжя; 

б) згода батьків молодих; 

в) достатній матеріальний рівень; 

г) наявність повної середньої освіти. 

2. Визначте категорію осіб, стосовно яких установлюється опіка: 

а) неповнолітні особи; 

б) малолітні особи, які не досягли 14 років і залишилися без батьківського 

піклування; 

в) особи, визнані непрацездатними; 

г) особи пенсійного віку. 

3. Які категорії осіб не мають права на отримання аліментів: 

а) чоловік або жінка, чия поведінка у шлюбі була негідною; 

б) непрацездатний чоловік або дружина; 

в) дружина під час вагітності; 

г) чоловік або дружина, із яким проживає дитина-інвалід. 

4. У якому порядку може бути змінений шлюбний договір: 

а) одним з подружжя; 
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б) обома з подружжя; 

в) за згодою дітей; 

г) не може бути змінений. 

5. Визначте взаємні зобов’язання сторін, які встановлюються в 

колективному договорі: 

а) оплата пенсій; 

б) умови та охорона праці; 

в) гарантії діяльності політичних партій; 

г) преміальна оплата. 

6. Задача. Батько подарував М. будинок. Батько там прописаний та 

проживає. Тепер він хоче повернути його назад. Чи буде мати юридичну силу 

договір дарування? Чи необхідно засвідчувати у нотаріуса договір оренди землі та 

що буде у разі недотримання нотаріальної форми договору? 

 

ВАРІАНТ 4 

1. Визначте підстави призначення пенсій з інвалідності внаслідок 

професійного захворювання в період роботи: 

а) залежно від стажу роботи; 

б) незалежно від стажу роботи; 

в) після досягнення пенсійного віку; 

г) після десятирічного стажу роботи. 

2. Визначте заходи дисциплінарного стягнення, які можуть бути вжито до 

працівника за порушення трудової дисципліни: 

а) догана або звільнення; 

б) виправні роботи або заходи громадського впливу; 

в) штраф або конфіскація майна; 

г) арешт або попередження. 

3. Визначте нормальну тижневу тривалість робочого часу: 

а) 24 години; 

б) 36 годин; 

в) 40 годин; 

г) 48 годин. 

4. Визначте, до якої галузі законодавства належать поняття: зарплата, 

робочий час, трудова дисципліна, охорона праці: 

а) трудове право; 

б) конституційне право; 

в) кримінальне право; 

г) адміністративне право. 

5. Визначте строк військової служби для осіб, які мають вищу освіту за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра: 

а) до 9 місяців; 

б) до 10 місяців; 

в) до 1 року; 

г) до 1,5 року. 
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6. Задача. В. у розлученні 1,5 року. Колишній чоловік користується її 

машиною. Дію довіреності вона скасувала, але він продовжує користуватися її 

машиною. Як їй повернути своє авто? 

 

ВАРІАНТ 5 

1. Визначте, який орган вирішує колективні трудові спори: 

а) комісія з примирення; 

б) третейський суд; 

в) загальний суд; 

г) комісія з трудових спорів. 

2. Від чого залежить забезпечення державою права особи на працю: 

а) від походження особи; 

б) від соціального стану; 

в) від майнового стану; 

г) від громадянства. 

3. Обов’язковою умовою трудового договору є: 

а) трудова функція працівника; 

б) строк дії договору; 

в) надання неповного робочого часу; 

г) пільги, що надаються працівникові. 

4. Коли настає право працівника на щорічну основну і додаткову відпустки 

повної тривалості: 

а) після 10 років трудового стажу; 

б) після закінчення 1 року безперервного трудового стажу; 

в) наступного дня; 

г) після закінчення 6 місяців безперервної роботи на цьому підприємстві. 

2. Визначте підстави призначення пенсій з інвалідності внаслідок 

професійного захворювання в період роботи: 

а) залежно від стажу роботи; 

б) незалежно від стажу роботи; 

в) після досягнення пенсійного віку; 

г) після десятирічного стажу роботи. 

4. Визначте заходи дисциплінарного стягнення, які можуть бути вжито до 

працівника за порушення трудової дисципліни: 

а) догана або звільнення; 

б) виправні роботи або заходи громадського впливу; 

в) штраф або конфіскація майна; 

г) арешт або попередження. 

5. Визначте нормальну тижневу тривалість робочого часу: 

а) 24 години; 

б) 36 годин; 

в) 40 годин; 

г) 48 годин. 
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6. Задача. С. збирається купити квартиру у місті, продавець просить 

оплатити завдаток у сумі 100 у. о. Як це правильно оформити? 

 

ВАРІАНТ 6 

1. Яке покарання слід застосувати до неповнолітнього (17 років) за те, що 

той брутально повівся на вулиці, на зауваження громадян і працівників 

поліції не реагував: 

а) адміністративний арешт на 10 діб; 

б) попередження; 

в) виправні роботи; 

г) штраф. 

2. З якого моменту настає адміністративна правосуб’єктність державних 

органів та юридичних осіб: 

а) з моменту заснування; 

б) з моменту припинення діяльності; 

в) через 5 днів з моменту заснування;  

г) з моменту початку діяльності. 

3. Визначте галузь права, яка регулює відносини, що виникають у процесі 

реалізації кримінальних покарань: 

а) трудове право; 

б) адміністративне право; 

в) кримінально-процесуальне право; 

г) кримінальне право. 

4. Визначте ситуацію, яка регулюється кримінальним правом: 

а) звільнення з роботи; 

б) крадіжка; 

в) невиконання заповіту; 

г) запізнення на роботу. 

5. Визначте основну суспільну функцію покарання: 

а) припинення правопорушення; 

б) виправлення винних та запобігання новим злочинам; 

в) примусовий вплив на правопорушника; 

г) піддання кримінальній відповідальності. 

6. Задача. В. позичив знайомим гроші. У заставу взяв техпаспорт на 

мотоцикл. Гроші йому не повертають. Чи має він право переоформити мотоцикл 

на себе? 

 

ВАРІАНТ 7 

1. Визначте захід примусу, що застосовується від імені держави за вироком 

суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в обмеженні прав і 

свобод з осудженого: 

а) звільнення з посади; 

б) стягнення; 

в) попередження; 
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г) покарання. 

2. Визначте єдину підставу кримінальної відповідальності за конкретно 

вчинений злочин: 

а) суспільна небезпечність діяння та його передбаченість у Кримінальному 

кодексі України; 

б) протиправність діяння; 

в) карність за вчинений злочин; 

г) вина. 

3. Визначте класифікацію злочину, за який передбачено позбавлення волі на 

строк не більше 5 років: 

а) невеликої тяжкості; 

б) середньої тяжкості; 

в) тяжкий; 

г) особливо тяжкий. 

4. У чиїй компетенції є амністія: 

а) Президента України; 

б) Верховної Ради України; 

в) Кабінету Міністрів України; 

г) Міністерства внутрішніх справ. 

5. До якої відповідальності може бути притягнутий водій А., який, керуючи 

автомобілем у нетверезому стані, не впорався з управлінням на повороті, 

внаслідок чого машина перекинулась, а мастило витекло? Дирекція заводу 

висунула А. вимогу про повне відшкодування збитків: 

а) дисциплінарної відповідальності; 

б) адміністративної відповідальності; 

в) цивільно-правової відповідальності. 

6. Задача. М. належить 1/2 будинку, інша частина  належить дружині його 

померлого брата. Будинок поділений навпіл, входи окремі, подвір’я одне. М. хоче 

продати свою половину, дружина його померлого брата не купляє цю половину, а 

створює різні перепони (не дає продати). 

Чи може М. продати свою половину будинку без її участі та згоди? 

 

ВАРІАНТ 8 

1. До якого виду відповідальності може бути притягнуто громадянина А. 

віком 18 років, який не з’явився до військового комісаріату: 

а) до кримінальної відповідальності; 

б) до адміністративної відповідальності; 

в) до матеріальної відповідальності; 

г) до дисциплінарної відповідальності. 

2. Визначте підстави призначення пенсій з інвалідності внаслідок 

професійного захворювання в період роботи: 

а) залежно від стажу роботи; 

б) незалежно від стажу роботи; 

в) після досягнення пенсійного віку; 
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г) після десятирічного стажу роботи. 

3. Визначте заходи дисциплінарного стягнення, які можуть бути вжиті до 

працівника за порушення трудової дисципліни: 

а) догана або звільнення; 

б) виправні роботи або заходи громадського впливу; 

в) штраф або конфіскація майна; 

г) арешт або попередження. 

4. Визначте нормальну тижневу тривалість робочого часу: 

а) 24 години; 

б) 36 годин; 

в) 40 годин; 

г) 48 годин. 

5. Визначте до якої галузі законодавства належать поняття: зарплата, 

робочий час, трудова дисципліна, охорона праці: 

а) трудове право; 

б) конституційне право; 

в) кримінальне право; 

г) адміністративне право. 

6. Задача. У договорі на поставку продукції фірма «Оріон» хотіла 

передбачити неустойку у вигляді штрафу, оскільки, виходячи з закону, розмір 

пені, у випадку, якщо підприємство вчасно не сплатить за продукцію, може не 

покрити додаткових витрат. Чи підпадає угода про штраф під дію Закону України 

«Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань»? 

Чи має право кредитор, який уступив вимогам іншої особи, вносити зміни 

або доповнення до умов договору або розривати його? 

 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 2 

 

ВАРІАНТ 1 

1. Яка з перелічених ознак не є властивістю права: 

а) системність; 

б) нормативність; 

в) загальнообов’язковість; 

г) гарантованість; 

д) регулятивність. 

2. Визначте складову правосуб’єктності: 

а) суверенність; 

б) правонаступність; 

в) правосвідомість; 

г) деліктоздатність. 

3. Змістом цивільного правовідношення є: 

а) дії, які призводять до виникнення цивільно-правових наслідків; 

б) права громадян, установлені Конституцією; 

в) права та обов’язки, які виникають внаслідок правомірних дій; 
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г) взаємовідносини між суб’єктами та об’єктами права. 

4. Визначте вік, із якого настає кримінальна відповідальність за загальними 

правилами: 

а) 14 років; 

б) 15 років; 

в) 16 років; 

г) 17 років. 

5. Визначте назву галузі права, до якої належать терміни «адміністративний 

арешт», «адміністративна відповідальність», «стягнення»: 

а) конституційне право; 

б) адміністративне право; 

в) трудове право; 

г) цивільне право. 

6. Визначте, яка з наведених умов трудового договору не є обов’язковою: 

а) місце роботи працівника; 

б) заробітна плата; 

в) пільги, які надаються працівнику; 

г) посада, на якій працюватиме особа, що укладає договір. 

7. У якому з наведених випадків шлюб є недійсним: 

а) фіктивний; 

б) між двоюрідними братом і сестрою; 

в) із особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі; 

г) шлюб без вільної згоди чоловіка та жінки. 

8. Поняття та ознаки права. 

9. Особисті немайнові права та обов’язки подружжя.  

10. Громадянка І. влаштувалась на роботу на посаду економіста. При 

укладанні з нею трудового договору начальник відділу кадрів вимагав 

пред’явити такі документи: паспорт, свідоцтво про одруження, свідоцтво 

про народження дитини, довідку від психіатра, картку про одержання 

ідентифікаційного номеру, диплом про наявність вищої освіти. Визначте, 

які порушення трудового законодавства мали місце під час укладення 

трудового договору з громадянкою І.. Обґрунтуйте висновки за Кодексом 

законів про працю. 

11. Договір купівлі-продажу. 

 

ВАРІАНТ 2  

1. Яка з ознак норми права названа не вірно: 

а) формальна визначеність; 

б) забезпеченість; 

в) важливість; 

г) дія у часі, просторі, за колом осіб; 

д) загальнообов’язковість. 

2. З якого віку виникає цивільна правоздатність фізичної особи: 

а) з 14 років; 
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б) з 16 років; 

в) з 18 років; 

г) у момент народження. 

3. Правочинами є: 

а) дії з набуття майнових прав; 

б) дії осіб, спрямовані на виникнення, зміну та припинення цивільних прав 

та обов’язків; 

в) виконані договори; 

г) угоди про розподіл обов’язків. 

4. Визначте вид злочинних діянь, що містять стадію скоєння злочину: 

а) через необережність; 

б) через недбалість; 

в) із прямим наміром; 

г) із непрямим наміром. 

5. Які органи не вповноважені розглядати справи про адміністративні 

правопорушення: 

а) органи внутрішніх справ; 

б) органи прокурорського нагляду; 

в) начальник ЖЕУ; 

г) виконкоми селищних та сільських рад. 

6. Визначте строк випробування при прийнятті на роботу для робітників, 

який не може перевищувати : 

а) одного місяця; 

б) двох тижнів; 

в) трьох місяців; 

г) шести місяців. 

7. Визначте підстави всиновлення: 

а) заява про всиновлення дитини; 

б) згода дитини; 

в) рішення суду; 

г) згода навчального закладу. 

8. Функції і принципи права. 

9. Правовий статус господарських товариств. 

10. Громадянин С. помер та не залишив заповіту. Відомо, що у нього є такі 

родичі: дочка, сестра, двоюрідна сестра, усиновлений син, рідна тітка, 

дружина. Проаналізуйте і визначить, хто із зазначених осіб буде мати право 

на спадкування. Визначте чергу спадкування. Обґрунтуйте висновки за 

Цивільним кодексом України. 

11. Договір дарування. 

 

ВАРІАНТ 3  

1. Яке поняття розкриває таке визначення: «частина норми права, яка 

визначає обставини, за настання яких можна чи необхідно здійснювати 

правило поведінки»: 
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а) диспозиція; 

б) гіпотеза; 

в) стаття закону; 

г) санкція; 

д) норма моралі. 

2. Визначте ситуацію, яка регулюється цивільним правом: 

а) перехід дороги в недозволеному місці; 

б) звільнення з роботи; 

в) запізнення на роботу; 

г) повернення до магазину купленої речі. 

3. Правочини є односторонніми, якщо: 

а) користь від правочину отримує одна сторона; 

б) у правочині бере участь одна сторона; 

в) волю виражає лише одна сторона правочину; 

г) права та обов’язки виникають лише у однієї сторони правочину. 

4. Визначте кваліфікацію подій, коли громадянин А., погрожуючи ножем, 

відібрав у жінки сумку, де були гроші: 

а) скоєно шахрайство; 

б) скоєно грабіж; 

в) скоєно крадіжку; 

г) скоєно розбій. 

5. Визначте підставу для адміністративної відповідальності: 

а) посягання на цінності, що охороняються адміністративним правом; 

б) наявність у діянні особи складу адміністративного правопорушення; 

в) здійснення адміністративного правопорушення умисно; 

г) здійснення адміністративного правопорушення через необережність. 

6. Визначте зайвий елемент структури трудових правовідносин: 

а) суб’єкти; 

б) об’єкти;  

в) трудовий договір; 

г) зміст трудових правовідносин. 

7. Визначте шлюбний вік для жінок в Україні: 

а) 14 років; 

б) 16 років; 

в) 17 років; 

г) 18 років. 

8. Система права: поняття та структура. 

9. Майнові права подружжя. 

10. Десятого січня 2019 р. громадянин П. був відсутній на робочому місці 

протягом 6 годин. Наказом директора від п’ятнадцятого січня 2019 р. його було 

звільнено за п. 4 ст. 40 Кодексу законів про працю через прогул. Визначте 

правомірність звільнення громадянина П. Обґрунтуйте висновки за Кодексом 

законів про працю. 

11. Договір найму (оренди). 
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ВАРІАНТ 4  

1. Під якими літерами у відповідях правильно названі види форм (джерел) 

права: 

а) правовий прецедент; 

б) мораль; 

в) майнова угода; 

г) нормативно-правовий акт; 

д) санкціонований звичай; 

е) загальні принципи права. 

2. Визначте, які відносини є предметом цивільного права: 

а) трудові; 

б) адміністративні; 

в) особисті; 

г) особисті немайнові. 

3. Правочини вважаються дійсними, якщо: 

а) вони оформлені нотаріально; 

б) їх зміст не суперечить законодавству; 

в) вони вчинені правосуб’єктними особами; 

г) настали юридичні наслідки, передбачені правочином. 

4. Максимальне покарання, яке може бути застосоване до неповнолітніх: 

а) позбавлення волі на строк не більше 10 років; 

б) позбавлення волі на 15 років; 

в) позбавлення волі на строк не більше 5 років; 

г) довічне ув’язнення. 

5. Визначте орган або особу, які вповноважені розглядати справи про 

адміністративні правопорушення: 

а) ректор навчального закладу; 

б) районні суди; 

в) Верховний Суд України; 

г) органи Служби безпеки України. 

6. Визначте тривалість щорічної основної відпустки для працівників: 

а) не менше 18 календарних днів; 

б) не менше 30 календарних днів; 

в) не менше 24 календарних днів; 

г) не менше 21 календарного дня. 

7. Через який час реєструється шлюб після подання заяви: 

а) через один місяць; 

б) через два місяці; 

в) через три місяці; 

г) через шість місяців. 

8. Поняття закону, його ознаки та види. Порядок прийняття закону. 

9. Поняття та види правочинів. 
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10. Після укладення шлюбу між П. та І. виявилось, що останній приховав 

від П. тяжку хворобу, яка є небезпечною для їх майбутніх дітей. Чи має право П. 

розірвати цей шлюб? Обґрунтуйте висновки за Сімейним кодексом України. 

11. Договір франчайзингу. 

 

ВАРІАНТ 5 

1.  Під якими літерами у відповідях правильно вказані види правотворчості 

за способом формування юридичних норм: 

а) систематизація; 

б) встановленість юридичних норм; 

в) погодження; 

г) здійснення; 

д) санкціонування. 

2. Визначте положення щодо якого виникають майнові відносини: 

а) цивільна допомога; 

б) розділення; 

в) користування; 

г) замах. 

3. Правочини вважаються нікчемними, якщо: 

а) вартість майна, яке передається, менша ніж передбачено законом; 

б) вартість майна навмисно занижена; 

в) недійсність правочину не вимагає оспорювання у суді; 

г) правочин вчинений з негідним об’єктом. 

4. Вид злочинного діяння, яке містить стадії здійснення злочину: 

а) через необережність; 

б) через недбалість; 

в) умисний злочин; 

г) із непрямим наміром. 

5. Визначте положення, яке є підставою для адміністративної 

відповідальності: 

а) рішення вповноваженого органу щодо залучення конкретної особи до 

адміністративної відповідальності; 

б) здійснення адміністративного правопорушення через необережність; 

в) посягання на цінності, що охороняються адміністративним правом; 

г) скоєння злочину. 

6. Визначте, який мінімальний трудовий стаж повинен мати чоловік для 

отримання повної трудової пенсії за віком: 

а) 5 років; 

б) 10 років; 

в) 20 років; 

г) 25 років. 

7. Кому належить майно, набуте під час шлюбу: 

а) тільки чоловікові; 

б) дітям; 



57 

 

в) тільки дружині; 

г) чоловікові та дружині. 

8. Правоздатність фізичної особи. 

9. Поняття та види трудового договору. 

10. Батьки нареченої К., яка була вагітна, подарували нареченому Т. 

будинок. Однак реєстрація шлюбу не відбулася через його безпідставну відмову 

від шлюбу. Чи мають право батьки К. розірвати договір дарування будинку? 

Обґрунтуйте висновки за Сімейним кодексом України (виходячи з правил 

заручин). 

11. Договір лізингу. 

 

ВАРІАНТ 6 

1. Дефініцію якого поняття наведено: «письмовий документ компетентного 

органу держави, що містить формально обов’язкове правило поведінки 

загального характеру»: 

а) нормативний договір; 

б) форма (джерело) права; 

в) нормативно-правовий акт; 

г) судовий прецедент; 

д) указ. 

2. Визначте, які відносини належать до особистих немайнових: 

а) авторство музичного твору; 

б) честь і гідність; 

в) літературна публікація; 

г) позитивна ділова репутація особи. 

3. Договір – це: 

а) односторонній правочин або юридичний вчинок; 

б) двосторонній або багатосторонній правочин; 

в) двосторонній або односторонній правочин; 

г) односторонній або багатосторонній правочин; 

д) односторонній правочин або делікт. 

4. Вид співучасників за наведеним визначенням. Особа, яка умовляннями, 

підкупом, погрозою, примусом чи іншим чином схилила іншого співучасника до 

вчинення злочину 

а) виконавець (співвиконавець); 

б) організатор; 

в) підмовник; 

г) пособник. 

5. Скільки стягнень може бути накладено за одне адміністративне 

правопорушення: 

а) тільки одне основне стягнення; 

б) декілька основних та декілька додаткових стягнень; 

в) одне основне і одне додаткове стягнення; 

г) два основних стягнення. 
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6. Визначте, на який строк укладається колективний договір: 

а) 1 рік; 

б) 2 роки; 

в) 5 років; 

г) 10 років. 

7. Визначте вік дітей, над якими може бути встановлена опіка: 

а) до 14 років; 

б) до 15 років; 

в) до 16  років; 

г) до 18 років. 

8. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. 

9. Матеріальна відповідальність працівників та умови її встановлення. 

10. 14-річний П. подарував своєму товаришу власний комп’ютер. Батьки П. 

вимагали розірвати правочин. Чи правомірні вимоги батьків П.? Обґрунтуйте 

висновки за Цивільним кодексом України. 

11. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. 

 

ВАРІАНТ 7 

1. Чи всі характерні риси нормативно-правового акту є правильними: 

а) має владний характер; 

б) закріплює права і обов’язки; 

в) серед інших методів забезпечується силою примусу; 

г) має визначені реквізити; 

д) висловлює волю домінуючої частини населення. 

2. Визначте, хто може розпоряджатися власністю особи віком до 14 років 

від її імені та в її інтересах: 

а) дядько; 

б) тітка; 

в) батько; 

г) сестра. 

3. Договір вважається укладеним, якщо: 

а) між сторонами досягнуто згоди з усіх важливих питань; 

б) усі сторони його підписали; 

в) дотримана передбачена у законі форма; 

г) виникли права та обов’язки, передбачені договором. 

4. Визначте основне покарання: 

а) позбавлення спеціального звання; 

б) обмеження волі; 

в) позбавлення рангу; 

г) конфіскація майна. 

5. Визначте одну із санкцій адміністративно-правової відповідальності: 

а) позбавлення волі; 

б) штраф; 

в) догана; 



59 

 

г) виправні роботи. 

6. Визначте вік, з якого настає трудова правоздатність: 

а) 12 років; 

б) 13 років; 

в) 16 років; 

г) 18 років. 

7. Визначте одну з умов укладання шлюбу: 

а) згода батьків; 

б) документ про загальну середню освіту; 

в) досягнення шлюбного віку особами, що одружуються; 

г) наявність у майбутньої сім’ї житла. 

8. Особисті немайнові права фізичної особи, її характеристика. 

9. Поняття та склад злочину. 

10. 16-річний К. розбив м’ячем вітрину супермаркету. Визначте суб’єкта, 

який буде нести матеріальну відповідальність (сплачувати вартість вітрини). 

Обґрунтуйте висновки за Цивільним кодексом України. 

11. Договір підряду. 

 

ВАРІАНТ 8 

1. Чи правильно здійснено класифікацію законів за значенням і місцем у 

системі законодавства: 

а) конституційні; 

б) надзвичайні; 

в) органічні; 

г) звичайні; 

д) основні. 

2. Визначте юридичний критерій неосудності: 

а) хронічна душевна хвороба; 

б) тимчасовий розлад психіки; 

в) недоумство;  

г) нездатність особи керувати своїми діями. 

3. До стадій укладення договору належать: 

а) сервітут та суперфіцій; 

б) дії та події; 

в) юридичні вчинки сторін; 

г) оферта та акцепт; 

д) право повного господарського відання та оперативного управління. 

4. Хто не підлягає відповідальності згідно з Кримінальним кодексом 

України за злочини, скоєні на території України: 

а) громадяни України; 

б) іноземці; 

в) юридичні особи; 

г) біпатриди. 
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5. Визначте акт судового розгляду, який виносить загальний суд за суттю 

адміністративно-правової відповідальності: 

а) вирок; 

б) рішення; 

в) визначення; 

г) відношення. 

6. Визначте вид матеріальної відповідальності, яка не передбачена законом: 

а) обмежена; 

б) повна; 

в) штраф; 

г) підвищена. 

7. Між якими родичами і членами сім’ї регулює відносини Сімейний кодекс 

України: 

а) подружжям; 

б) бабусею, дідусем та онуками; 

в) тіткою, дядьком і племінником; 

г) рідними братами і сестрами. 

8. Об’єкти цивільних прав. 

9. Поняття та види адміністративних правопорушень. 

10. 12 серпня 2013 р. громадянин Р. виїхав в експедицію з дослідження 

поведінки нільського крокодила. У червні 2014 р. він зателефонував дружині, що 

експедиція продовжується, це був останній дзвінок від нього. У лютому 2018 р. 

дружина громадянина звернулася до суду з заявою про визнання громадянина Р. 

померлим. Чи правомірні вимоги громадянки Р.? Які наслідки визнання особи 

померлою? Обґрунтуйте висновки за Цивільним кодексом України. 

11. Договір довічного утримання. 

 

ВАРІАНТ 9  

1. Під якими номерами у відповідях правильно вказані види підзаконних 

нормативно-правових актів України: 

а) закон; 

б) указ Президента України; 

в) постанови Верховної Ради України; 

г) правовий звичай; 

д) нормативно-правовий договір; 

е) рішення місцевих рад нормативного характеру. 

2. Визначте, який рівень цивільної дієздатності мають особи віком до 14 

років: 

а) неповна; 

б) часткова; 

в) обмежена; 

г) повна. 

3. Місце укладення договору має значення: 
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а) для встановлення місцезнаходження суду, який розглядає спори, що 

виникають у зв’язку з договором; 

б) для встановлення права, яке застосовується до спорів, що виникають у 

зв’язку з договорами; 

в) для встановлення правового положення об’єктів договору; 

г) для встановлення правового положення суб’єктів договору. 

4. Визначте одну з форм злочинної діяльності: 

а) осудність; 

б) співучасть у злочині; 

в) злочинна група; 

г) злочинна поведінка. 

5. Яке покарання може бути призначено повнолітнім особам, які пошкодили 

паркан лікарні: 

а) штраф; 

б) адміністративний арешт; 

в) виправні роботи; 

г) догана. 

6. Визначте, в який термін власник має попередити працівника про зміну 

існуючих умов праці: 

а) не пізніше ніж за два тижні; 

б) не пізніше ніж за один місяць; 

в) не пізніше ніж за два місяці; 

г) не пізніше ніж за три тижні. 

7. Мінімальний вік вступу до шлюбу в Україні для чоловіків: 

а) 20 років; 

б) 18 років; 

в) 16 років; 

г) 15 років. 

8. Відшкодування шкоди у цивільному праві. 

9. Поняття та види дисциплінарних стягнень за трудовим законодавством. 

10. Батьки подарували дочці О. квартиру. Під час розірвання шлюбу чоловік 

О. вимагав 50 % вартості квартири, оскільки дарунок було здійснено в період 

шлюбу. Чи правомірні вимоги чоловіка О.? Обґрунтуйте висновки за Сімейним 

кодексом України. 

11. Договір про надання послуг. 

 

ВАРІАНТ 10 

1. Вкажіть основні форми систематизації законодавства: 

а) концентрація; 

б) корпоратизація; 

в) кодифікація; 

г) консолідація; 

д) інкорпорація. 
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2. Визначте, з якого моменту підприємство вважається створеним і набуває 

права юридичної особи: 

а) з моменту початку виробничої діяльності; 

б) з моменту офіційної презентації; 

в) з дня державної реєстрації; 

г) на 5-й день після державної реєстрації. 

3. Договір майнового найму (оренди) має на меті: 

а) передання отриманого корисного результату; 

б) передання майна в оперативне управління; 

в) передання майна у користування; 

г) надання права розпоряджатися майном; 

д) передання майна у власність. 

4. За що настає кримінальна відповідальність: 

а) за вчинення злочину; 

б) за порушення авторських прав; 

в) за здійснення дисциплінарної провини; 

г) за заподіяння матеріальної шкоди. 

5. Визначте одну з обставин, що пом’якшують відповідальність за 

адміністративне правопорушення: 

а) приховування важливих доказів; 

б) добровільне відшкодування збитків; 

в) переховування злочинця; 

г) учинення правопорушення повнолітнім. 

6. Визначте, у який строк працівник має попередити адміністрацію в 

письмовій формі про звільнення з роботи за власною ініціативою: 

а) за один тиждень; 

б) за два тижні; 

в) за три тижні; 

г) за чотири тижні. 

7. Які питання врегульовує шлюбний договір: 

а) особисті права кожного з подружжя; 

б) інтелектуальні права подружжя; 

в) шлюбні відносини подружжя; 

г) майнові відносини подружжя. 

8. Поняття і форми власності. 

9. Предмет і метод адміністративного права. 

10. Громадянка Р. подарувала картину І. Репіна своїй племінниці Н., однак 

остання не уживала заходи щодо догляду і збереження сімейної реліквії, у зв’язку 

з чим стан картини значно погіршився. Громадянка Р. подала позов до суду про 

розірвання договору дарування. Чи правомірні вимоги громадянки Р.? 

Обґрунтуйте висновки за Цивільним кодексом України. 

11. Договір банківського вкладу. 
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ВАРІАНТ 11 

1. Під якими номерами у відповідях правильно вказані види кодифікації за 

обсягом: 

а) міжгалузева; 

б) офіційна; 

в) спеціальна; 

г) галузева; 

д) загальна. 

2. Як набувається цивільна дієздатність: 

а) за рішенням суду; 

б) самостійно; 

в) з моменту народження; 

г) за рішенням міськради. 

3. Правова мета договору купівлі-продажу полягає  у такому: 

а) надання взаємних послуг; 

б) передання майна у власність; 

в) передання майна у оперативне управління; 

г) виконання обумовлених робіт; 

д) передання майна у користування. 

4. Основне кримінальне покарання, яке може застосовуватися до 

неповнолітніх: 

а) довічне позбавлення волі; 

б) штраф; 

в) позбавлення права займатися певною діяльністю; 

г) виправні роботи. 

5. Визначте коло осіб, до яких може застосовуватися адміністративний арешт: 

а) до неповнолітніх осіб; 

б) до вагітних жінок; 

в) до жінок, що мають дітей віком до 12 років; 

г) до повнолітніх. 

6. Протягом якого часу працівник має право звернутися до суду з позовом 

про стягнення належної йому заробітної плати, якщо стосовно нього порушено 

законодавство про оплату праці: 

а) одного місяця; 

б) одного року; 

в) 3 років; 

г) строк не обмежений. 

7. У якому випадку розірвання шлюбу проводиться у суді: 

а) за спільною заявою подружжя у разі відсутності дітей; 

б) за заявою подружжя, що має дітей; 

в) з особами, визнаними недієздатними; 

г) з особами, визнаними безвісно відсутніми. 

8. Поняття та види зобов’язань. 

9. Робочий час і його види. 
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10. Наречені обрали місце реєстрації шлюбу у палаці культури. Однак 

співробітники органу РАЦС відмовили у такій реєстрації. Чи правомірна вимога 

наречених зареєструвати шлюб в особливій урочистій обстановці? Обґрунтуйте 

висновки за Сімейним кодексом України. 

11. Договір банківського рахунку. 

 

ВАРІАНТ 12 

1. Під якими номерами у відповідях правильно вказані види кодифікації за 

формою виразу: 

а) протест; 

б) статут; 

в) кодекс; 

г) ухвала; 

д) рішення; 

е) закон. 

2. Визначте поняття, яке означає право особи на річ (майно), яке вона 

здійснює відповідно до закону за своєю волею і незалежно від волі інших осіб: 

а) право власності; 

б) правосуб’єктність; 

в) правоздатність; 

г) право на житло. 

3. За своєю юридичною природою заповіт – це: 

а) односторонній правочин; 

б) багатосторонній правочин; 

в) реальний правочин; 

г) двосторонній правочин; 

д) договір приєднання. 

4. Юридичний критерій неосудності: 

а) хронічна душевна хвороба; 

б) тимчасовий розлад психіки; 

в) недоумство; 

г) нездатність особи керувати своїми діями. 

5. На який строк призначається адміністративний арешт: 

а) до 15 діб; 

б) до 12 діб; 

в) до 10 діб; 

г) до 6 діб. 

6. Відсутність працівника на роботі протягом якого часу без поважних 

причин вважається прогулом: 

а) понад двох годин протягом робочого дня; 

б) понад трьох годин протягом робочого дня; 

в) понад чотирьох  годин протягом робочого дня; 

г) понад п’яти годин протягом робочого дня. 

7. За чиєю заявою шлюб може бути розірваний судом: 
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а) за заявою батьків одного з подружжя; 

б) за заявою друзів; 

в) за заявою одного з подружжя і якщо інший з подружжя визнаний 

недієздатним; 

г) за заявою подружжя, що має дітей. 

8. Договір купівлі-продажу. 

9. Поняття та види часу відпочинку. 

10. Громадянка І. подарувала свій будинок сину. Однак, у зв’язку з 

відсутністю у селі нотаріуса вона посвідчила правочин у сільській раді. Чи буде 

дійсним цей правочин? Обґрунтуйте висновки за Цивільним кодексом України та 

Законом України «Про нотаріат». 

11. Договір факторингу. 

 

ВАРІАНТ 13 

1. Під якими номерами у відповідях правильно вказані види інкорпорації 

залежно від юридичного значення: 

а) галузева; 

б) хронологічна; 

в) предметна; 

г) офіційна; 

д) неофіційна; 

е) загальна. 

2. Визначте одну з підстав звільнення від цивільно-правової 

відповідальності: 

а) непереборна сила; 

б) суб’єктивна сторона; 

в) хвороба правопорушника; 

г) об’єктивна сторона. 

3. Які наслідки тягне за собою недотримання простої письмової форми 

правочину: 

а) необхідність підтвердження факту правочину у суді; 

б) реституцію; 

в) необхідність оформлення договору у нотаріуса; 

г) позбавлення права у випадку спора посилатися на показання свідків у суді; 

д) недійсність правочину. 

4. На який строк призначаються виправні роботи без позбавлення волі: 

а) від одного до п’яти місяців; 

б) від двох місяців до двох років; 

в) до двох місяців;  

г) від шести місяців до одного року. 

5. Визначте вік, з якого особи підлягають адміністративній 

відповідальності: 

а) з 13 років; 

б) з 15 років; 



66 

 

в) з 16 років; 

г) з 18 років. 

6. З якого віку особа самостійно може укладати трудовий договір: 

а) з 10 років; 

б) з 12 років; 

в) з 14 років; 

г) з 16 років. 

7. Визначте вік особи, для всиновлення якої потрібна її згода: 

а) 5 років; 

б) 7 років; 

в) 10 років; 

г) 4 роки. 

8. Поняття та умови цивільного договору. 

9. Підстави припинення трудового договору. 

10. Після смерті поета Г. залишилися його спогади про життя. Творча спілка 

поета прийняла рішення про їх публікацію. Чи можуть особисті папери фізичної 

особи у разі її смерті публікуватися незалежно від бажання близьких родичів? 

Обґрунтуйте висновки за Цивільним кодексом України. 

11. Договір про спільну діяльність. 

 

ВАРІАНТ 14 

1. Визначить, до яких галузей права належать норми, що регулюють: 

а) порядок проведення весілля; 

б) техніку безпеки на підприємстві; 

в) порядок вступу до  профспілки; 

г) процедуру відзначення релігійного свята; 

д) порядок праці викладача у ВНЗ. 

2. Хто володіє всіма повноваженнями права власності: 

а) будь-яка фізична особа; 

б) будь-яка юридична особа; 

в) власник 

г) представник влади. 

3. Договір дарування належить до: 

а) багатосторонніх, оплатних, реальних; 

б) односторонніх, оплатних, консенсуальних; 

в) односторонніх, консенсуальних, акцесорних; 

г) односторонніх, безоплатних, реальних чи консенсуальних; 

д) двосторонніх, безоплатних, абстрактних. 

4. Коли розпочинається судовий розгляд кримінальних справ: 

а) подання позовної заяви особи при порушенні її прав; 

б) складення прокурором обвинувального вироку; 

в) завершення слідства у справі; 

г) прийняття і оголошення рішення. 

5. Визначте метод адміністративного примусу: 
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а) догана; 

б) примусове вивчення норм адміністративного права; 

в) затримання правопорушника; 

г) виправні роботи. 

6. Що зобов’язаний зробити власник до початку роботи працівника: 

а) роз’яснити працівнику його права і обов’язки; 

б) поінформувати працівника про умови праці; 

в) виплатити аванс; 

г) забезпечити проїзним квитком. 

7. Визначте одне з прав подружжя: 

а) право на материнство і на батьківство; 

б) право на працю; 

в) право на піклування про своє здоров’я; 

г) право на взаємну повагу, дружбу. 

8. Укладання, зміна і розірвання цивільного договору. 

9. Види адміністративних стягнень. 

10. Громадянка С. та громадянин К. уклали договір позики грошей. Однак 

за цим договором громадянин К. не повернув гроші. Після закінчення п’яти років 

громадянка С. подала позов до суду про стягнення грошей, однак громадянин К. 

заперечував, тому що минув строк позовної давності. Як вирішити спір? 

Обґрунтуйте висновки за Цивільним кодексом України. 

11. Договір зберігання. 

 

ВАРІАНТ 15 

1. Під якими номерами у відповідях правильно вказані види підзаконних 

нормативно-правових актів України: 

а) закон; 

б) указ; 

в) указ Президента України; 

г) постанова Верховної Ради України; 

д) нормативно-правовий договір; 

е) рішення місцевих рад нормативного характеру. 

2. Визначте вид цивільної дієздатності, що набувають особи, які не досягли 

14 років: 

а) неповна; 

б) часткова; 

в) обмежена; 

г) повна. 

3. Підставами звільнення боржника від цивільної відповідальності за 

невиконання або неналежне виконання зобов’язання за загальним правилом є: 

а) випадок або непереборна сила; 

б) недотримання своїх зобов’язань контрагентом боржника або третіми 

особами; 

в) необережна вина кредитора; 
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г) суб’єктивна неможливість виконання або належного виконання 

зобов’язань боржником; 

д) умисна вина кредитора, яка потягла за собою збільшення розміру збитків, 

спричинених порушенням зобов’язань. 

4. Визначте злочин проти власності, який полягає в таємному викраденні 

чужого майна: 

а) розбій; 

б) грабіж; 

в) крадіжка; 

г) шахрайство. 

5. Який орган має право застосовувати адміністративне стягнення у вигляді 

адміністративного арешту: 

а) суд; 

б) прокуратура; 

в) Президент України; 

г) адвокатура. 

6. У чому полягає дисциплінарна відповідальність: 

а) в обов’язку працівника відповідати за дисциплінарний проступок і 

зазнавати дисциплінарних санкцій; 

б) в обов’язку працівника зазнавати матеріальних санкцій; 

в) в обов’язку працівника відповідати за правопорушення; 

г) в обов’язку працівника нести відповідальність за заподіяну шкоду. 

7. У якому випадку батьки можуть бути позбавлені батьківських прав: 

а) батьки примушують дитину до жебракування; 

б) батьки не дають дитині кишенькових грошей; 

в) батьки дитини є безробітними; 

г) батьки вимагають від дітей добре навчатися. 

8. Позадоговірні зобов’язання. 

9. Адміністративна відповідальність неповнолітніх. 

10. Т. і М. – дві жінки похилого віку, проживали разом. Кімнатка, що 

належала Т., напівпідвальна, без водопостачання, лише з газовим пальником, 

ставала все більш небезпечною для її здоров’я. Тому М. запропонувала своїй 

давній приятельці переїхати в її просторе помешкання. У них був спільний 

бюджет, кожна по черзі готувала їжу, вони піклувалися одна про одну. Чи можна 

їх назвати сім’єю? Обґрунтуйте висновки за Сімейним кодексом України. 

11. Договір страхування. 

 

ВАРІАНТ 16 

1. Визначте, з якого моменту підприємство вважається створеним і набуває 

права юридичної особи: 

а) з моменту початку виробничої діяльності; 

б) з моменту офіційної презентації; 

в) з дня державної реєстрації; 

г) на 5-й день після державної реєстрації. 
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2. Договір майнового найму (оренди) має на меті: 

а) передання отриманого корисного результату; 

б) передання майна в оперативне управління; 

в) передання майна у користування; 

г) надання права розпоряджатися майном; 

д) передання майна у власність. 

3. За що настає кримінальна відповідальність: 

а) за вчинення злочину; 

б) за порушення авторських прав; 

в) за здійснення дисциплінарної провини; 

г) за заподіяння матеріальної шкоди? 

4. Визначте одну з обставин, що пом’якшують відповідальність за 

адміністративне правопорушення: 

а) приховування важливих доказів; 

б) добровільне відшкодування збитків; 

в) переховування злочинця; 

г) учинення правопорушення повнолітнім. 

5. Визначте у який строк працівник має попередити адміністрацію в 

письмовій формі про звільнення з роботи за власною ініціативою: 

а) за один тиждень; 

б) за два тижні; 

в) за три тижні; 

г) за чотири тижні. 

6. Які питання врегульовує шлюбний договір: 

а) особисті права кожного з подружжя; 

б) інтелектуальні права подружжя; 

в) шлюбні відносини подружжя; 

г) майнові відносини подружжя. 

7. Під якими номерами у відповідях правильно вказані види підзаконних 

нормативно-правових актів України: 

а) закон; 

б) указ; 

в) указ Президента України; 

г) постанова Верховної Ради України; 

д) нормативно-правовий договір; 

е) рішення місцевих рад нормативного характеру. 

8. Шлюбний договір. 

9. Види кримінальних покарань. 

10. Банкір С. зловживав спиртними напоями. Його дружина подала заяву до 

суду про обмеження його у цивільній правоздатності, оскільки його стан 

погрожує розвитку сімейного бізнесу. Чи правомірні вимоги громадянки С.? 

Обґрунтуйте висновки за Цивільним кодексом України. 

11. Договір охорони. 
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ВАРІАНТ 17 

1. Визначте, який рівень цивільної дієздатності мають особи віком до 14 років: 

а) неповна; 

б) часткова; 

в) обмежена; 

г) повна. 

2. Місце укладення договору має значення: 

а) для встановлення місцезнаходження суду, який розглядає спори, що 

виникають у зв’язку з договором; 

б) для встановлення права, яке застосовується до спорів, що виникають у 

зв’язку з договорами; 

в) для встановлення правового положення об’єктів договору; 

г) для встановлення правового положення суб’єктів договору. 

3. Визначте одну з форм злочинної діяльності: 

а) осудність; 

б) співучасть у злочині; 

в) злочинне групування; 

г) злочинна поведінка. 

4. Яке покарання може бути призначено повнолітнім особам, які пошкодили 

паркан лікарні: 

а) штраф; 

б) адміністративний арешт; 

в) виправні роботи; 

г) догана. 

5. Визначте у який термін власник має попередити працівника про зміну 

існуючих умов праці: 

а) не пізніше ніж за два тижні; 

б) не пізніше ніж за один місяць; 

в) не пізніше ніж за два місяці; 

г) не пізніше ніж за три тижні. 

6. Мінімальний вік вступу до шлюбу в Україні для чоловіків: 

а) 20 років; 

б) 18 років; 

в) 16 років; 

г) 15 років. 

7. Визначте до яких галузей права належать норми, що регулюють: 

а) порядок проведення весілля; 

б) техніку безпеки на підприємстві; 

в) порядок вступу до профспілки; 

г) процедуру відзначення релігійного свята; 

д) порядок праці викладача у ВНЗ. 

8. Спадковий договір. 

9. Поняття та види злочину. 
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10. Громадянин Н. з’явився на роботу у нетверезому стані, що було 

зафіксовано медичними висновками. Визначте відповідальність за прихід на 

роботу в нетверезому стані. Обґрунтуйте висновки за Кодексом законів про 

працю. 

11. Договір позики. 

 

ВАРІАНТ 18 

1. Визначте юридичний критерій неосудності: 

а) хронічна душевна хвороба; 

б) тимчасовий розлад психіки; 

в) недоумство; 

г) нездатність особи керувати своїми діями. 

2. До стадій укладення договору належать: 

а) сервітут та суперфіцій; 

б) дії та події; 

в) юридичні вчинки сторін; 

г) оферта та акцепт; 

д) право повного господарського відання та оперативного управління. 

3. Хто не підлягає відповідальності згідно з Кримінальним кодексом 

України за злочини, скоєні на території України: 

а) громадяни України; 

б) іноземці; 

в) юридичні особи; 

г) біпатриди. 

4. Визначте акт судового розгляду, який виносить загальний суд за суттю 

адміністративно-правової відповідальності: 

а) вирок; 

б) рішення; 

в) визначення; 

г) відношення. 

5. Визначте вид матеріальної відповідальності, яка не передбачена законом: 

а) обмежена; 

б) повна; 

в) штраф; 

г) підвищена. 

6. Між якими родичами і членами сім’ї регулює відносини Сімейний 

кодекс України: 

а) подружжям; 

б) бабусею, дідусем та онуками; 

в) тіткою, дядьком і племінником; 

г) рідними братами і сестрами. 

7. Під якими номерами у відповідях правильно вказані види інкорпорації  

залежно від юридичного значення: 

а) галузева; 
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б) хронологічна; 

в) предметна; 

г) офіційна; 

д) неофіційна; 

е) загальна. 

8. Спадкування за законом. 

9. Стадії вчинення злочину. 

10. Громадянки К. було запропоновано переведення на іншу роботу у 

зв’язку зі змінами у виробництві. Однак вона відмовилась від цієї пропозиції, і 

тому вона була звільнена. Чи правомірне звільнення громадянки Кравченко? 

Обґрунтуйте висновки за Кодексом законів про працю. 

11. Договір прокату. 

 

ВАРІАНТ 19  

1. Визначте, хто може розпоряджатися власністю особи віком до 14 років 

від її імені та в її інтересах: 

а) дядько; 

б) тітка; 

в) батько; 

г) сестра. 

2. Договір вважається укладеним, якщо: 

а) між сторонами досягнуто згоди з усіх важливих питань; 

б) сторони його підписали; 

в) дотримана передбачена у законі форма; 

г) виникли права та обов’язки, передбачені договором. 

3. Визначте основне покарання: 

а) позбавлення спеціального звання; 

б) обмеження волі; 

в) позбавлення рангу; 

г) конфіскація майна. 

4. Визначте одну із санкцій адміністративно-правової відповідальності: 

а) позбавлення волі; 

б) штраф; 

в) догана; 

г) виправні роботи. 

5. Визначте вік, з якого настає трудова правоздатність: 

а) 12 років; 

б) 13 років; 

в) 16 років; 

г) 18 років. 

6. Визначте одну з умов укладання шлюбу: 

а) згода батьків; 

б) документ про загальну середню освіту; 

в) досягнення шлюбного віку особами, що одружуються; 
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г) наявність у майбутньої сім’ї житла. 

7. Під якими номерами у відповідях правильно вказані види кодифікації за 

обсягом: 

а) міжгалузева; 

б) офіційна; 

в) спеціальна; 

г) галузева; 

д) загальна. 

8. Порядок укладання і розірвання шлюбу. 

9. Порядок розглядання індивідуальних трудових спорів. 

10. Громадянин Ш. подав заяву про звільнення у зв’язку з виходом на 

пенсією з вимогою звільнити його у день подачі заяви. Адміністрація 

підприємства відмовила йому у звільненні у день подачі заяви про звільнення і 

вимагала відпрацювати два тижні. Чи правомірна відмова адміністрації? 

Обґрунтуйте висновки за Кодексом законів про працю. 

11. Договір транспортного експедирування. 

 

ВАРІАНТ 20  

1. Визначте, які відносини належать до особистих немайнових: 

а) авторство музичного твору; 

б) честь і гідність; 

в) літературна публікація; 

г) позитивна ділова репутація особи. 

2. Договір – це: 

а) односторонній правочин або юридичний вчинок; 

б) двосторонній або багатосторонній правочин; 

в) двосторонній або односторонній правочин; 

г) односторонній або багатосторонній правочин; 

д) односторонній правочин або делікт. 

3. Вид співучасників за наведеним визначенням. Особа, яка умовляннями, 

підкупом, погрозою, примусом чи іншим чином схилила іншого співучасника до 

вчинення злочину: 

а) виконавець (співвиконавець); 

б) організатор; 

в) підмовник; 

г) пособник. 

4. Скільки стягнень може бути накладено за одне адміністративне 

правопорушення: 

а) тільки одне основне стягнення; 

б) декілька основних та декілька додаткових стягнень; 

в) одне основне і одне додаткове стягнення; 

г) два основних стягнення. 

5. Визначте, на який строк укладається колективний договір: 

а) 1 рік; 
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б) 2 роки; 

в) 5 років; 

г) 10 років. 

6. Визначте вік дітей, над якими може бути встановлена опіка: 

а) до 14 років; 

б) до 15 років; 

в) до 16 років; 

г) до 18 років. 

7. Під якими номерами у відповідях правильно вказані види кодифікації за 

формою виразу: 

а) протест; 

б) статут; 

в) кодекс; 

г) ухвала; 

д) рішення; 

е) закон. 

8. Забезпечення виконання зобов’язань. 

9. Поняття та ознаки підприємницької діяльності. 

10. Наречений С. виявив бажання взяти прізвище нареченої П.. Чи 

правомірна його вимога? Обґрунтуйте висновки за Сімейним кодексом України. 

11. Договір чартеру. 
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Контрольні запитання 

 

1. Право: поняття та ознаки. 

2. Функції права. 

3. Принципи права. 

4. Джерела права. 

5. Система права, її елементи. 

6. Норма права: поняття та ознаки. 

7. Галузі та інститути права. 

8. Закон: поняття та ознаки. Види законів. 

9. Підзаконні акти. 

10. Правовідношення: поняття і структура. 

11. Правові системи світу. 

12. Поняття і предмет конституційного права. 

13. Види норм права. 

14. Джерела конституційного права України. 

15. Конституція України – основне джерело конституційного права. 

16. Суб’єкти конституційно-правових відносин. 

17. Поняття і сутність Конституції, її функції. 

18. Класифікація Конституцій. 

19. Порядок і способи прийняття Конституцій. 

20. Поняття конституційного ладу України і його основи. 

21. Принципи конституційного ладу України. 

22. Правові основи захисту Конституції. 

23. Державні символи України та інші атрибути української державності. 

24. Роль Конституції у розбудові в Україні правової, демократичної, 

соціальної держави. 

25. Правовий статус людини і громадянина в Україні. 

26. Особисті права людини і їх конституційне закріплення. 

27. Політичні права громадян України. 

28. Соціально-економічні права громадян України. 

29. Культурні права громадян України. 

30. Основні обов’язки громадян України. 

31. Особливості правового статусу іноземців в Україні. 

32. Поняття і сутність громадянства в Україні. 

33. Принципи громадянства України. 

34. Набуття громадянства України. 

35. Поняття і сутність громадянства в Україні. 

36. Умови прийняття громадянства України. 

37. Адміністративно-територіальний устрій України. 

38. Система державних органів України, конституційно-правове 

регулювання їх статусу. 

39. Способи формування державних органів України. 

40. Виборче право і виборча система: поняття і види. 
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41. Принципи виборів в Україні. 

42. Конституційно-правовий статус глави держави. 

43. Порядок обрання Президента України. 

44. Повноваження Президента України. 

45. Припинення повноважень Президента України. 

46. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України. 

47. Порядок формування Верховної Ради України. 

48. Конституційно-правовий статус народного депутата України. 

49. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України. 

50. Конституційний Суд в Україні: порядок формування, компетенція, функції. 

51. Судова система в Україні. 

52. Конституційно-правовий статус Прокуратури. 

53. Поняття, система і основні принципи організації місцевого 

самоуправління в Україні. 

54. Структура Конституції України. 

55. Цивільне право як галузь права. 

56. Джерела цивільного права. 

57. Зміст цивільних  правовідносин. 

58. Характеристика об'єктів цивільного права. 

59. Зміст права власності. 

60. Виникнення і припинення права власності. 

61. Форми власності в Україні. 

62. Майнові відносини в цивільному праві. 

63. Особисті немайнові відносини. 

64. Суб’єкти цивільного права. 

65. Правоздатність фізичних осіб. 

66. Дієздатність фізичних осіб. Види дієздатності. 

67. Поняття злочину і його склад. 

68. Безвісна відсутність громадян. 

69. Оголошення громадянина померлим. 

70. Юридична особа: поняття і ознаки. 

71. Види юридичних осіб. 

72. Створення і припинення юридичних осіб. 

73. Правоздатність і дієздатність юридичних осіб. 

74. Поняття правочину, види правочинів. 

75. Зміст правочину. 

76. Види недійсних правочинів. 

77. Абсолютно недійсні правочини. 

78. Відносно недійсні правочини. 

79. Правові наслідки визнання правочину недійсним. 

80. Цивільно-правовий  договір: поняття і види. 

81. Форма договору. 

82. Зміст договору. 

83. Порядок укладання договору. 
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84. Зміна і розірвання договору. 

85. Забезпечення зобов’язань у договорі. 

86. Віндікаційний позов. 

87. Негаторгний позов. 

88. Поняття шлюбу і сім’ї. 

89. Майнові і особисті немайнові права і обов’язки подружжя. 

90. Майнові і особисті немайнові права і обов’язки батьків і дітей. 

91. Шлюбний договір.  

92. Позбавлення батьківських прав. 

93. Опіка і піклування. 

94. Поняття позову та його ознаки. 

95. Позовна давність. 

96. Захист прав суб’єктів цивільного права. 

97. Захист прав споживачів.  

98. Матеріальні ознаки позову. 

99. Загальна характеристика трудових правовідносин.  

100. Суб’єкти трудового права. 

101. Поняття і види робочого часу і робочого дня. 

102. Правове регулювання часу відпочинку. 

103. Поняття трудового правовідношення. 

104. Поняття трудового договору, його зміст. 

105. Умови прийому на роботу. 

106. Розірвання трудового договору з ініціативи власника. 

107. Розірвання трудового договору з ініціативи робітника. 

108. Зміст колективного договору. 

109. Підстави припинення трудового договору. 

110. Адміністративне правопорушення. 

111. Види адміністративних стягнень. 

112. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності. 

113. Поняття кримінального права. 

114. Покарання та його види.  

115. Поняття, ознаки та класифікація злочинів. 

116. Стадії вчинення злочину 

117. Мета і види кримінального покарання. 

118. Види злочинів. Відповідальність за окремі злочини. 

 

 



78 

 

ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Поточний контроль здійснюється при проведенні лекцій, семінарських 

(практичних, лабораторних), перевірки виконання індивідуальних і домашніх 

завдань та має на меті перевірку рівня засвоєння студентом навчального 

матеріалу навчальної дисципліни. 

Під час проведення лекцій застосовуються такі методи контролю, як усне 

опитування студентів з питань, визначених планом лекцій та пов’язаних з 

матеріалом попередніх лекцій, дискусійне обговорення проблемних питань з теми 

лекції та інше. 

Під час проведення семінарських занять застосовуються такі методи 

контролю, як усне та письмове опитування студентів з питань, визначених планом 

семінарських занять, дискусійне обговорення проблемних питань з теми заняття, 

письмове складання студентами тестів, відповідь у письмовій формі на 

індивідуальне теоретичне завдання, письмове виконання індивідуального 

практичного завдання, розв’язок термінологічних завдань тощо. 

Завдання можуть виконуватися як індивідуально, так і «малими групами» (у 

такому випадку бали виставляються відповідно до внеску кожного студента, а у 

разі, якщо його встановити неможливо – в однаковому для всіх розмірі за 

результатами виконання завдання). 

Поточний контроль виконання студентами індивідуальних і домашніх 

завдань здійснюється за допомогою перевірки виконаних завдань (у письмовій, 

електронній чи іншій формі). Поточний контроль, який застосовується під час 

проведення поточних модульних робіт, здійснюється шляхом перевірки 

виконання відповідних тестів в письмовій формі або за допомогою програмного 

забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього процесу, шляхом перевірки 

виконання практичних ситуацій у письмовій формі тощо. 

Поточна успішність студентів за виконання навчальних видів робіт на 

навчальних заняттях і за виконання завдань самостійної роботи оцінюються за 

допомогою національної шкали оцінок (за 5-бальною шкалою) та з допомогою 

відсоткових коефіцієнтів перетворюється у підсумкову оцінку поточної роботи за 

100-бальною шкалою. 

Критерії оцінювання усної відповіді студента на семінарському 

(практичному) занятті: 

5 балів – вичерпна й глибока відповідь на питання семінарського 

(практичного) заняття. Студент виявив всебічне, систематичне й глибоке знання 

матеріалу, опрацював основну та додаткову літературу  з теми, рекомендовану 

планом. Доповідає активно й упевнено, не прив’язаний до конспекту. Відповідь 

вирізняється багатством і точністю використаних термінів. Матеріал викладається 

послідовно й логічно. У розумінні та викладі навчального матеріалу студент 

виявляє науковий підхід і творчі здібності. Після завершення доповіді відповідає 

на всі запитання викладача та товаришів (при цьому викладач має право 

поставити до трьох коротких запитань за темою заняття загалом, а не лише з 

питання, яке висвітлював студент). 
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4 бали – студент виявляє достатньо повне знання матеріалу, не припускається 
у відповіді суттєвих неточностей, засвоїв основну літературу, рекомендовану 
викладачем у плані семінарського (практичного) заняття. Дає відповіді на запитання 
викладача та одногрупників. Часто звертається до конспекту. 

3 бали – студент виявляє знання матеріалу в обсязі, достатньому для 
подальшого навчання й роботи за спеціальністю. Доповідач прикутий до 
конспекту, припускається помилок. Матеріал частково розкриває проблему. 
Студент відповідає на поставлені запитання з помилками, однак спроможний зі 
сторонньою допомогою виправити їх. 

2 бали – студент відповідає, читаючи з конспекту (ксерокопії), без допомоги 
якого матеріалом володіє недостатньо, допускає принципові помилки. Матеріал 
не розкриває проблему. Студент відповідає на поставлені запитання тільки зі 
сторонньою допомогою. 

1 бал – студент читає з конспекту. Розкриває проблему поверхово чи 
фрагментарно. На запитання викладачів та товаришів відповісти не може. 

0 балів – відповіді немає або вона абсолютно не розкриває сутності питання. 
Отримані бали складають предметний та загальний рейтинг студента. 

З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання навчальної 
роботи протягом семестру до загальної оцінки за поточний модульний контроль 
можуть бути використані коефіцієнти мотивації. Рішення про використання 
коефіцієнтів мотивації приймаються на засідання кафедри на кожен навчальний 
рік. Рішення про безпосереднє застосування коефіцієнтів мотивації до студентів 
певної групи приймаються викладачем. 

Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється шляхом перевірки 
його робочого зошита, де виконуються завдання, передбачені планом самостійної 
роботи, а також під час поточного тестування чи співбесіди, під час яких викладач 
визначає загальний рівень засвоєння студентом вузлових питань кожної з тем, 
винесених на самостійне опрацювання (зокрема під час семінарських 
(практичних) занять). 

Використання тестів для поточного контролю дозволяє раціонально 
використовувати навчальний час і виключити суб’єктивний підхід до оцінювання 
навчальних досягнень студента. Виконання індивідуальних навчально-дослідних 
завдань з дисципліни «Правознавство» (написання есе, реферату, наукової роботи 
чи підготовка презентації в аудиторії) є добровільним і дає можливість отримати 
додаткові бали. Індивідуальна робота студента може не дробитися на модулі, а 
виконуватися упродовж усього часу вивчення дисципліни, що сприяє її 
інтегральному характеру, дозволяє студентам глибше зосередитись на проблемі, 
яка їх цікавить. 

Здобуття призових місць на конференціях, в олімпіадах, конкурсах є 
підставою для нарахування додаткових балів відповідно до наведеної шкали 
розподілу балів. Для ґрунтовного вивчення навчальної дисципліни 
«Правознавство» слід самостійно виконати всі дидактичні завдання, 
передбачені її програмою та відповідним методичним забезпеченням 
(підготовка словника основних понять і термінів, тезовий виклад відповідей 
на теоретичні питання, письмове виконання практичних завдань для 
самостійної роботи). 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ (ПРОСТУПОК) –

протиправна, винна (умисне або необережне) дія або бездіяльність, що зазіхає на 

державний або суспільний порядок, державну або колективну власність, права і 

свободи громадян, встановлений порядок управління, за які законодавством 

передбачена адміністративна відповідальність. 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ АРЕШТ – це найсуворіший вид адміністративного 

стягнення, що застосовується лише у виняткових випадках за окремі види 

адміністративних правопорушень на строк до 15 діб і полягає у триманні 

правопорушника в ізоляції від суспільства. 

АКЦЕПТ – згода, укладена відповідно до пропозиції (оферти) другої сторони. 

БЕЗВІСНА ВІДСУТНІСТЬ – тривала відсутність особи, про 

місцеперебування якої немає відомостей, встановлена в порядку, передбаченому 

законом (судом або нотаріальною конторою). 

ВИЗНАННЯ ОСОБИ ПОМЕРЛОЮ – згідно зі ст. 46 ЦК, якщо у місці її 

постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом 3 

років, а якщо вона зникла безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або 

дають підстави припускати її загибель від певного нещасного випадку, – протягом 

6 місяців. Особа, яка зникла безвісти у зв’язку з воєнними діями, може бути 

оголошена судом померлою після спливу 2 років від дня закінчення воєнних дій. 

З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу 

померлою і до закінчення цього строку, але не раніше спливу 6 місяців. Фізична 

особа оголошується померлою з дня набрання законної сили рішенням суду про 

це. Фізична особа, яка зникла безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або 

дають підстави припустити її загибель від певного нещасного випадку або у 

зв’язку з воєнними діями, може бути оголошена померлою від дня її вірогідної смерті. 

ВИПРАВНІ РОБОТИ – вид адміністративного стягнення, який полягає у праці 

правопорушника за місцем роботи з певними відрахуваннями у доход держави. 

ВІДПУСТКА – це час відпочинку, який обчислюється в календарних днях і 

надається працівникам із збереженням місця роботи і заробітної плати. 

ВЛАСНИК – це особа, яка має право власності. 

ВЛАСНІСТЬ – володіння речами; речі, рухомі й нерухомі, що комусь 

належать. Розрізняють власність приватну, комунальну і державну в залежності 

від того, чи речі (майно) належать приватній особі, громаді (спільноті) чи державі. 

ГАЛУЗЬ ПРАВА – елемент системи права, сукупність норм права, що 

регулюють правові відносини в певній сфері суспільних відносин за допомогою 

певного методу правового регулювання. 

ГІПОТЕЗА – частина норми, що вказує, за яких обставин норма вступає в дію. 

ДЕКРЕТ – правовий акт, постанова органу влади або посадової особи. 

ДИСПОЗИЦІЯ – частина норми, у якій формуються саме правило 

поведінки, права та обов’язки. 

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – відповідальність робітників і 

службовців за порушення трудової дисципліни, яке виражається у накладенні 

стягнень адміністрацією підприємства чи установи. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0
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ДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПРОСТУПОК – це протиправне, винне (умисне чи 

необережне) діяння (дія чи бездіяльність) працівника, яке посягає на трудову 

дисципліну в підприємстві, установі, організації шляхом невиконання або 

неналежного виконання працівником своїх обов’язків, зловживання або 

перевищення прав, порушення заборон чи обмежень.  

ДІЄЗДАТНІСТЬ – передбачена нормами права здатність суб’єкта своїми 

діями набувати й здійснювати суб’єктивні права та юридичні обов’язки. 

ДОГОВІР – взаємна угода між двома чи більше особами, яка спрямована на 

встановлення, зміну або припинення правовідносин. 

ЗАВДАТОК – грошова сума, що видається однією з договірних сторін іншій 

стороні на підтвердження укладення договору й забезпечення його виконання. 

3авдаток застосовується лише в зобов’язаннях між фізичними особами. За чинним 

ЦК України завдаток відіграє забезпечувальну функцію, яка полягає в тому, що 

сторона, яка дала завдаток відповідає за невиконання договору, у разі його невико-

нання втрачає завдаток. Якщо відповідальною за невиконання договору є сторона, 

яка одержала завдаток, вона сплачує другій стороні подвійну суму. Сума завдатку 

у разі невиконання договору зараховується при відшкодуванні збитків, завданих 

потерпілій стороні невиконанням договору. 3авдаток схожий з авансовим 

платежем, оскільки він також є попередньою платою, але для виконання 

забезпечувальної функції сумою коштів, що внесена авансом, необхідно вказати в 

договорі, що ця сума є завдатком, бо в разі невиконання договору сума 

попередньої оплати повертається платнику. 

ЗАКЛАД – забезпечення одержуваної позики яким-небудь майном, 

цінностями, що передаються кредиторові. 

ЗАКОН – нормативно-правовий акт законодавчого органу державної влади 

(або безпосередньо народу), який регулює найважливіші питання суспільного 

життя, має вищу юридичну чинність і приймається з дотриманням особливої 

законодавчої процедури. 

ЗАКОННІСТЬ – це комплексне (принцип, метод, режим) соціально-правове 

явище, що характеризує організацію і функціонування суспільства і держави на 

правових засадах. 

ЗЛОЧИН – злодіяння, злий вчинок з точки зору тієї чи іншої системи 

цінностей, людини, групи людей, чи людства в цілому. 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА – винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому 

виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган 

виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір зарплати залежить від 

складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, 

результатів його праці та господарської діяльності підприємства. 

ЗАСТАВА – один із засобів забезпечення зобов’язань у цивільно-правових 

відносинах. Кредитор має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) 

забезпеченого зобов’язання задовольнити свої вимоги з вартості заставленого майна. 

ІНСТИТУТ ПРАВА – система відносно відокремлених від інших і 

пов’язаних між собою правових норм, які регулюють певну групу (вид) 

однорідних суспільних відносин. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ІПОТЕКА – вид застави нерухомого майна (землі, будівель) з метою 

отримання іпотечного кредиту. 

КВАЛІФІКАЦІЯ – наявність підготовки, професійних знань, навичок та 

досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; рівень 

підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за 

визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи 

іншими атестаційними категоріями. 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР – це локальний нормативний акт, який 

регулює трудові, соціально-економічні відносини, що виникають між 

власником або уповноваженим ним органом і найманими працівниками 

конкретного підприємства; це форма їх співробітництва з метою досягнення 

соціальної згоди і прогресу. 

КОМПЕНСАЦІЯ – видача грошових сум і одноразових допомог 

працівникам за невикористану відпустку, зростання цін, при звільненні, 

поновлення на службі, при переведенні на іншу роботу і т. д. 

КОНФІСКАЦІЯ – адміністративних стягнення, яке полягає в примусовій 

безоплатній передачі предмета, що став знаряддям вчинення чи об’єктом 

адміністративного правопорушення. 

КРАЙНЯ НЕОБХІДНІСТЬ – це вимушене заподіяння шкоди право 

охоронюваним інтересам з метою усунення загрожуючої небезпеки, якщо вона в 

даній обстановці не могла бути усунена іншими засобами і якщо заподіяна шкода 

є рівнозначною або менш значною, ніж шкода відвернена.(Частина 2 ст. 39 КК.) 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – різновид юридичної 

відповідальності, обов’язок особи, яка вчинила злочин, зазнати державного осуду 

в формі кримінального покарання . 

КРИМІНАЛЬНЕ ПОКАРАННЯ – захід державного примусу, що 

застосовується від імені держави за вироком суду до особи, яка вчинила злочин, і 

полягає в передбаченому кримінальним законом обмеженні прав і свобод 

засудженого. 

МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ – це один з видів 

юридичної відповідальності, що виражається в обов’язку працівників покрити 

повністю або частково матеріальну шкоду, що була заподіяна з їх вини. 

МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ – сукупність прийомів і засобів 

правового впливу на суспільні відносини. 

НЕОБХІДНА ОБОРОНА – дії, вчинені з метою захисту охоронюваних 

законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також 

суспільних інтересів та інтересів держави від суспільне небезпечного посягання 

шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній 

обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не 

було допущено перевищення меж необхідної оборони. 

НЕУСТОЙКА – визначена законом або договором грошова сума, яку боржник 

зобов’язаний сплатити кредиторові в разі невиконання або неналежного 

виконання зобов’язання, зокрема в разі прострочення виконання. Виступає одним 

із засобів забезпечення виконання зобов’язань за цивільним законодавством. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81
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Неустойкою може забезпечуватися лише дійсна вимога. Угода про неустойку має 

бути укладена в письмовій формі незалежно від форми основного зобов’язання.  

НІКЧЕМНИЙ ПРАВОЧИН – окремий випадок недійсності правочину. 

Відповідно до ст. 215 ЦК, нікчемний правочин – це такий, недійсність якого 

встановлена законом і не вимагає її судового визнання. 

НОРМА ПРАВА – це загальнообов’язкове, формально визначене правило 

поведінки, установлене або санкціоноване державою як регулятор суспільних 

відносин і забезпечуване всіма заходами державного впливу. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ – офіційний акт–волевиявлення 

(рішення) уповноважених суб’єктів права, що встановлює (змінює, скасовує) 

правові норми з метою регулювання суспільних відносин. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР – спільний акт-документ, що 

містить нові норми права, які встановлюються за взаємною домовленістю між 

правотворчими суб’єктами (результат двосторонньої або багатосторонньої угоди) 

із метою врегулювання певної життєвої ситуації, і забезпечується державою. 

ОПІКА, ПІКЛУВАННЯ – влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в сім’ї громадян України, які перебувають переважно в 

сімейних, родинних відносинах із цими дітьми з метою забезпечення їх 

виховання, освіти, розвитку, захисту їх прав та інтересів (глава 19 Сімейного 

кодексу України). 

Згідно із Цивільним Кодексом України (ст.58, 59, 63), опіка встановлюється 

над малолітніми особами (неповнолітні до 14 років), які є сиротами або 

позбавлені батьківського піклування, та фізичними особами, які визнані 

недієздатними.  

ОПЛАТНЕ ВИЛУЧЕННЯ ПРЕДМЕТА – полягає в примусовому вилученні 

предмета за рішенням суду і наступній реалізації з передачею вирученої суми 

колишньому власникові з відрахуванням витрат по реалізації вилученого 

предмета. 

ОСПОРЮВАНИЙ ПРАВОЧИН – якщо недійсність правочину прямо не 

встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує 

його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути 

визнаний судом недійсним. 

ОФЕРТА – пропозиція укласти договір, адресована одній або кільком кон-

кретним особам із обов’язковим переліком усіх умов. Оферта зв’язує особу, що її 

направила, з адресатом з моменту її отримання останнім. Якщо повідомлення про 

відкликання оферти надійшло раніше або одночасно із самою офертою, вона 

вважається не отриманою. Якщо оферта отримана адресатом, вона не може бути 

відкликаною протягом строку, встановленого для її акцепту, якщо інше не 

обумовлене в самій оферті або не випливає із сутності пропозиції чи обстановки, в 

якій вона була зроблена. Публічна оферта – пропозиція, яка містить істотні умови 

договору і з якої вбачається воля особи, що заявила таку пропозицію, укласти 

договір на зазначених умовах із будь-ким, хто відгукнеться. 

ПЕНЯ – вид покарання, який застосовується за порушенням строку платежів 

у цивільно-правових і фінансово-правових відносинах. 
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ПІДЗАКОННИЙ АКТ – акт, який видається відповідно до закону, на 

підставі закону, для конкретизації законодавчих розпоряджень та їх трактування 

або встановлення первинних норм. 

ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА – це товариства, які здійснюють 

підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його 

розподілу між учасниками. Вони можуть бути створені лише як господарські 

товариства (повне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою 

або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) або виробничі 

кооперативи (ст. 84 ЦК). 

ПІКЛУВАННЯ встановлюється над неповнолітніми особами, які досягли 

14-ти років, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, та фізичними 

особами, цивільна дієздатність яких обмежена. 

ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ – переваги, що надаються окремим платникам 

податків, включаючи можливість не сплачувати податок або сплачувати його у 

меншому розмірі. Норми законодавства, що визначають підстави, порядок і умови 

застосування пільг з податків і зборів, не можуть мати індивідуального характеру. 

ПОЗБАВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРАВА – основне адміністративне 

стягнення, яке накладається на громадян у разі грубого або систематичного 

порушення порядку користування цим правом. В межах адміністративного 

законодавства громадян може бути позбавлено права керування транспортними 

засобами та права полювання, це є однією з відмінностей цього стягнення від 

аналогічного виду кримінального покарання. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ – найбільш м’який вид адміністративне стягнення, що 

застосовується за вчинення незначних правопорушень, а також до осіб, що 

вперше вчинили проступок. 

ПОСТАНОВА – один із видів підзаконних нормативно-правових актів, що 

приймаються органом виконавчої влади. 

ПРАВО ЯК ЮРИДИЧНЕ ЯВИЩЕ – це система формально визначених 

норм (правил поведінки) і принципів, установлених або визнаних державою як 

регулятори суспільних відносин, що забезпечуються всіма заходами легального 

державного впливу аж до примусу. 

ПРАВОВА СИСТЕМА – це комплекс взаємозалежних і узгоджених 

юридичних засобів, призначених для регулювання суспільних відносин, а також 

юридичних явищ, що виникають унаслідок такого регулювання. 

ПРАВОВИЙ ЗВИЧАЙ – це акт-документ, що містить норми-звичаї, які 

санкціоновані державою і забезпечуються нею. 

ПРАВОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ – це акт-документ, що містить нові норми права 

в результаті вирішення конкретної юридичної справи судовим або 

адміністративним органом, якій надається загальнообов’язкове значення при 

вирішенні подібних справ у майбутньому. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ПРАВОЗДАТНІСТЬ – передбачена нормами права здатність суб’єкта мати 

суб’єктивні права та юридичні обов’язки. 

ПРАВОТВОРЧІСТЬ – це правова форма діяльності держави за участю 

громадянського суспільства (у передбачених законом випадках), пов’язана із 

встановленням (санкціонуванням), зміною, скасуванням юридичних норм. 

ПРАВОЧИН – дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення 

цивільних прав та обов’язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво - чи 

багатосторонніми. 

ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ – це сукупність якісно 

однорідних суспільних відносин, урегульованих правовими нормами. 

ПРИНЦИПИ ПРАВА – це закріплені у праві вихідні нормативно настановчі 

положення, що характеризують його зміст, основи, зазначені в ньому 

закономірності суспільного життя. 

ПРОГУЛ – неявка на роботу чи відсутність на роботі більше 

трьох годин протягом робочого дня без поважних причин. 

РЕСТИТУЦІЯ – в цивільному праві повернення сторонами, що уклали угод, 

всього одержаного ними за угодою у разі визнання її недійсною. За неможливості 

повернути одержане в натурі сторони мають відшкодувати його у грошах, якщо 

інші наслідки недійсності угоди не передбачені законом. Цивільним правом 

передбачається двостороння реституція, тобто повернення всього одержаного 

повинні здійснити обидві сторони угоди. 

РОБОЧИЙ ЧАС – це установлений законодавством відрізок календарного 

часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового 

розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої 

трудові обов’язки. 

САНКЦІЯ – частина норми, яка встановлює заходи (вид та обсяг) 

державного примусу, застосовувані в разі її порушення. 

СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА – це сукупність діючих на території певної 

держави нормативно-правових актів. 

СІМ’Я (родина) – соціальна група, яка складається з чоловіка та жінки, які 

зазвичай перебувають у шлюбі, їхніх дітей (власних або прийомних) та інших 

осіб, поєднаних родинними зв’язками з подружжям, кровних родичів, і здійснює 

свою життєдіяльність на основі спільного економічного, побутового, морально-

психологічного укладу, взаємної відповідальності, виховання дітей. 

ТРУДОВА ПРАВОЗДАТНІСТЬ – здатність громадянина мати труд, права і 

обов’язки.  

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР – угода між працівником і власником підприємства, 

установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою 

працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою з 

підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник – виплачувати 

працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним 

договором й угодою сторін.  

ТРУДОВИЙ СТАЖ – тривалість роботи і інших видів діяльності, з якими 

пов’язується право людини, головним чином, у сфері пенсійного забезпечення. 

Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка, за 

відсутності якої або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на 

підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також 

архівними установами. 

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ – це суспільні зв’язки, які виникають між 

працівником і роботодавцем з приводу реалізації першим своєї здібності до 

продуктивної праці, врегульовані нормами трудового права, а їх учасники 

виступають у ролі носіїв суб’єктивних прав і юридичних обов’язків.  

ТРУДОВІ СПОРИ – це конфлікти між працівником і власником або між 

працівниками і роботодавцями із приводу застосування законодавства про працю 

або встановлення чи зміни умов праці, що розглядаються в установленому 

законом порядку. 

УДАВАНИЙ ПРАВОЧИН – це правочин, який вчинено сторонами для 

приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили. Якщо цей факт буде 

встановлений, то відносини сторін регулюються правилами щодо правочину, який 

сторони насправді вчинили. 

УСИНОВЛЕННЯ (або УДОЧЕРІННЯ) – влаштування у сім’ях дітей, які 

залишилися без піклування рідних батьків. Усиновленням є прийняття 

усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на 

підставі рішення суду, крім випадку, передбаченого статтею 282 Сімейного 

Кодексу України. 

УЯВНОЮ ОБОРОНОЮ – визнаються дії, пов’язані із заподіянням шкоди за 

таких обставин, коли реального суспільно небезпечного посягання не було, і 

особа, неправильно оцінюючи дії потерпілого, лише помилково припускала 

наявність такого посягання – ч. 1 ст. 37 КК України. 

ФІЗИЧНИ ОСОБИ – індивіди (громадяни України, особи без громадянства, 

іноземці та особи з подвійним громадянством), які наділені законом цивільною 

правоздатністю та дієздатністю.  

ФІКТИВНИМ є правочин, який вчинено без наміру створення правових 

наслідків, які обумовлювалися цим правочином. 

ФУНКЦІЇ ПРАВА – це основні напрямки правового впливу на суспільні 

відносини з метою їх упорядкування. 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВОВІДНОШЕННЯ – це зв’язок суб’єктів врегульованого 

правом суспільного відношення, що виражається в наявності у них суб’єктивних 

прав і обов’язків.  

ЧАС ВІДПОЧИНКУ – це встановлений законодавством час, протягом якого 

працівники звільняються від виконання своїх трудових обов’язків і який вони 

можуть використовувати за своїм розсудом. Трудове законодавство України 

регулює різні види часу відпочинку для того, щоб працівники змогли відпочити і 

відновити свої фізичні та душевні сили для роботи. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B0
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ШЛЮБ – це історично зумовлена, санкціонована й регульована 

суспільством форма взаємин між чоловіком і жінкою, яка визначає їхні права і 

обов’язки одного щодо іншого й щодо дітей. Відповідно до ст. 21 СК України 

шлюб – це сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі 

реєстрації актів цивільного стану. 

ШТРАФ – грошове стягнення, захід матеріального впливу, що 

застосовується у випадках і в порядку, встановлених законом або договором. У 

цивільному праві штраф є видом відповідальності, визначається у твердій сумі або 

у відсотку від суми порушеного зобов’язання. У кримінальному праві штраф 

застосовується як основна або додаткова міра покарання, а також у разі заміни 

судом невідбутої частини покарання на більш м’яку та в деяких інших випадках. 

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ – організації, підприємства чи установи, що мають 

відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових і особистих 

немайнових прав та виконувати обов’язки, бути позивачами й відповідачами в 

суді, арбітражі. 
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