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ВСТУП 
 

Ті зміни, які відбуваються в соціально-економічній сфері останнім 
часом, безпосередньо стосуються кожного громадянина нашої країни,  і тому 
потребують підготовки висококваліфікованих фахівців.  

В умовах демократизації українського суспільства особливо важливого 
значення набувають формування, розвиток і закріплення нового мислення , 
виховання загальної правової культури, високої професійності при вирішенні 
різноманітних завдань, вироблення почуття відповідальності, справедливості, 
поваги до закону. Належне засвоєння основних принципів права, правильне 
його тлумачення і застосування на практиці – все це становить основу 
майбутньої професійної діяльності. 

Мета дисципліни «Правознавство» є формування цілісної системи 
знань та навичок з українського правознавства, сформованого на базі 
сучасних досягнень  юридичної науки, надання знань щодо питань 
громадянства, загальної теорії суспільства та держави, держави та права, з 
природної сутності держави й права, їх форм, з питань співвіднесення 
цивільного суспільства і держави, основних прав і свобод людей й громадян 
України, безпосередньої та представницької демократії, й форм державного і 
територіального устрою України, системи органів держави, місцевого 
самоуправління, а також засвоєння правових основ таких галузей 
законодавства як: цивільного, трудового права.  

Мета вивчення дисципліни «Правознавство» забезпечити підготовку 
студентів до різних форм аудиторних занять і самостійної роботи з вивчення 
програми навчального курсу.  

В процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 
лекційних занять, вирішують практичні завдання щодо основних понять 
правознавства, оцінки законодавчих альтернатив, обґрунтуванню різних 
стратегій підприємства. Найбільш складні питання винесено на розгляд і 
обговорення під час практичних занять. 

Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу 
курсу є самостійна робота студентів зі спеціальною літературою, 
нормативними актами з питань законодавчого регулювання економіки. 
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Інформаційний зміст дисципліни 
 

ПРАВОЗНАВСТВО 
 

ЗМ 1.1.  Основи  Конституційного права України 
1. Правовий статус і повноваження державних органів законодавчої 
влади та органів виконавчої влади різних рівнів ( правовий статус і 
повноваження Верховної Ради України, Президента України, 
Кабінету Міністрів України, органів місцевого самоврядування). 

2. Джерела права (закони та підзаконні нормативні акти). Закон України 
про архітектурну діяльність. 

 
ЗМ 1.2.   Основи цивільного  права  України 

1.Громадяни та юридичні особи як суб’єкти цивільного права. 
відносини, що регулюються цивільним правом.  
1. Цивільна правоздатність та цивільна дієздатність суб’єктів.  
2. Право власності та його Конституційний захист. Форми та види 
власності. 

3. Поняття цивільної угоди та цивільного договору. 
             5.   Договір купівлі-продажу, майнового найму  (оренди), позики ). 
 
ЗМ 1.3. Основи  трудового  права України 

1. Поняття, сторони та зміст трудового договору, порядок його 
укладання.  

2. Порядок припинення трудового договору .з ініціативи працівника, 
власника або уповноваженого ним органу. 

3. Робочий час і час відпочинку. 
 
 
 

ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗГЛЯДУ І ВИВЧЕННЯ 
 

Тема № 1.  ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 
 
Декларація про державний суверенітет України. Конституція України - 

основний закон держави. Конституційний устрій України. 
Конституційна форма правління та державного устрою. 

Територіальний устрій України. Конституційний статус автономної 
республіки Крим. 

Державна символіка України. Законодавство про мови в Україні. 
Конституційний статус національних меншин і корінних народів України. 
Конституційний принцип розподілу державної влади. Конституційний статус 
особистості.  

Безпосередня і представницька демократія в Україні. Органи державної 
влади в Україні. Верховна Рада України. Правовий статус Президента 
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України. Рада Національної Безпеки України. Правовий статус Кабінету 
Міністрів України. Місцеві органи виконавчої влади в Україні. Судова влада 
 в Україні. Конституційний принцип правосуддя. Система правоохоронних 
органів України. Місцеве самоврядування в Україні. 

Джерела права (форми права): закони та підзаконні нормативні акти як 
джерела права. Поняття і ознаки правових актів. Система права та їх 
структура. Систематизація нормативно-правових актів. Поняття, ознаки і 
види норм права. Структура норми права. Правовідношення: поняття, 
основні ознаки, види. Суб’єкти права. Юридичні факти. Правомірна і 
неправомірна поведінка. Поняття законності і правопорядку, гарантії їх 
дотримання.  
 

 
Тема № 3. Основи цивільного права України 
 
Загальна характеристика цивільного права України. Цивільно-правові 

відносини. Учасники цивільних правовідносин. Фізичні і юридичні особи як 
суб’єкти цивільного права. Поняття фізичної  особи. Правоздатність та 
дієздатність фізичних осіб: умови їх виникнення та припинення. Умови 
обмеження дієздатності громадян. Юридична особа як суб’єкт цивільного 
права. Ознаки юридичної особи. Правоздатність та дієздатність юридичних 
осіб.  

Поняття зобов’язання. Договірні та недоговірні зобов’язання. Право 
власності. Конституційний захист права власності. Форми та види власності 
Поняття цивільної угоди та цивільного договору. Усні, письмові та 
нотаріальні правочини. 

 
 

Тема № 4. Основи трудового права України 
 
Загальна характеристика трудового права. Поняття, сторони і зміст 

трудового договору. Трудові правовідносини.  
Поняття трудових спорів: індивідуальні, колективні. Причини та 

обставини виникнення трудових спорів. Індивідуальні трудові спори. Органи, 
що розглядають індивідуальні трудові спори. Особливості розгляду окремих 
трудових спорів. Порядок, строки, виконання рішення з індивідуальних 
трудових спорів. Поняття колективних трудових спорів: їх предмет. Сторони 
та види. Національна служба посередництва і примирення. Виконання 
рішень з колективних трудових спорів. 

Поняття робочого часу. Види робочого часу. Режим робочого часу. 
Оплата робочого часу. Час відпочинку. Скорочений робочий час та порядок 
його встановлення. Неповний робочий час та порядок його встановлення. 
Ненормований робочий час та порядок його встановлення. Надурочний  
робочий час та порядок його встановлення. Закон України «Про відпустки». 
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Запитання 

 

до самостійної роботи та заліку з дисципліни „Правознавство” 
 
1. Визначити роль держави і права в організації суспільства і 

здійсненні політичної влади. 
2. Охарактеризуйте поняття, ознаки й функції держави. 
3. Охарактеризуйте поняття і ознаки громадського суспільства, 

правової та соціальної демократичної держави. 
4. Розкрийте та проаналізуйте функції і принципи права. 
5. Визначити джерела права, розкрийте їх значення у суспільстві. 
6. Розкрийте та проаналізуйте закони, як джерела права. 
7. Розкрийте та проаналізуйте підзаконні акти, як джерела права. 
8. Проаналізуйте норми права, їх види і структуру. 
9. Розкрийте поняття, ознаки права. Спільні й відмінні риси права та 

інших соціальних норм, які діють у суспільстві. 
10. Розкрийте порядок дії нормативних документів. 
11. Розкрийте порядок дії нормативних документів у просторі.  
12. Розкрийте порядок дії нормативних документів у часі.  
13. Розкрийте порядок дії нормативних документів  щодо кола осіб. 
14. Визначити та проаналізувати види, функції і цілі юридичної 

відповідальності. 
15. Проаналізуйте поняття законності і умови її забезпечення. 
16. Дайте загальну характеристику основних прав, свобод і обов'язків 

людини і громадянина, гарантії їх дотримання. 
17. Проаналізуйте конституційний статус Верховної Ради України. 
18. Визначити конституційний статус та повноваження Президента України 
19. Визначити конституційний статус і повноваження Кабінету 

Міністрів України.  
20. Визначити конституційний статус та повноваження центральних 

органів виконавчої  влади. 
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21. Визначити конституційний статус місцевих органів виконавчої влади. 
22. Проаналізуйте систему, органи і посадові особи органів місцевого 

самоврядування.  
23. Визначити юридичну особу як суб’єкта цивільного права. 
24. Визначити  фізичну особу  як суб’єкта цивільного права. 
25. Проаналізуйте цивільну правоздатність фізичної особи. 
26. Проаналізуйте цивільну дієздатність фізичної особи. 
27. Проаналізуйте цивільну дієздатність фізичної особи та її значення 

при укладенні цивільної угоди, цивільного договору. 
28. Розкрийте поняття цивільної угоди.  
29. Проаналізуйте умови дійсності цивільної угоди. 
30. Проаналізуйте умови недійсності цивільної угоди.  
31. Визначити види цивільних угод. 
32. Проаналізуйте поняття і ознаки юридичної особи.  
33. Визначити засоби виникнення юридичної особи.  
34. Проаналізуйте цивільну правоздатність юридичної особи та її 

значення при укладенні цивільної угоди, цивільного договору. 
35. Визначити види юридичних осіб. 
36. Визначити порядок створення юридичних осіб. 
37. Визначити способи ліквідації юридичних осіб. 
38. Визначити поняття  і зміст права власності. 
39. Визначити форми і види власності в Україні. 
40. Визначити порядок захисту  права власності. 
41. Розкрийте поняття та зміст цивільного договору.  
42. Визначити суттєві умови цивільного договору. 
43. Визначити додаткові умови цивільного договору.  
44. Розкрийте умови укладання цивільного договору. 
45. Розкрийте умови розірвання цивільного договору. 
46. Визначити поняття  і зміст договору купівлі-продажу. 
47. Визначити поняття  і зміст договору найму (оренди). 
48. Визначити поняття і зміст договору позики. 
49. Проаналізуйте нормативні документи, які регулюють трудові відносини. 
50. Розкрийте суб’єктів трудового права. 
51. Розкрийте порядок укладання трудового договору. 
52. Розкрийте сторони трудового договору.  
53. Визначити зміст трудового договору. 
54. Визначити суттєві умови трудового договору.  
55.  Визначити додаткові умови трудового договору.  
56. Визначити порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника. 
57. Визначити порядок припинення трудового договору з ініціативи власника. 
58. Визначити поняття робочого часу і порядок його встановлення.  
59. Визначити види робочого часу і порядок його встановлення. 
60. Охарактеризуйте види робочого часу і порядок його встановлення. 
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