
  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

 

ОСНОВИ ЮРИДИЧНИХ ЗНАНЬ  
 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:   вибіркова    

Форма навчання:   денна/заочна 

Освітній ступінь:   бакалавр        

Галузь знань:   для всіх галузей     

Спеціальність:   для всіх спеціальностей 

Освітня програма:             - 

Рік навчання:   2-4   

Семестр:    3-8  

Кількість кредитів (годин):  4  (денна:120 год.: 24- лекції; 24- семінарські; 72 самостійна 

робота); (заочна: 120 год.: 6- лекції; 6- семінарські; 108 – самостійна робота) 

Мова викладання:   українська    

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Метіль Анастасія Сергіївна          

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

права і соціальної роботи 

Кафедра: кафедра права і соціальної роботи  

Робочий e-mail: Metilnasty1@gmail.com   

Години консультацій на кафедрі: вівторок, 16.10-17.30    

 

3. Опис та мета дисципліни  

Дисципліна «Основи юридичних знань» є вибірковим компонентом підготовки 

здобувачів вищої освітнього ступеня «бакалавр», спрямована на формування і розвиток 

загальних та спеціальних (фахових) правових компетентностей у відповідності до освітніх 

програм.  

Предметом вивчення дисципліни є право як регулятор суспільних відносин у 

різних сферах суспільного життя та державно-правової дійсності. 
Мета вивчення дисципліни «Основи юридичних знань»: формування 

основоположних знань з теорії держави і права та інших галузей права, вмінь 

орієнтуватися в чинному законодавстві, застосовувати теоретичні знання у практичному 

житті; навичок роботи з нормативно-правовими актами, правильно застосувати правові 

норми у виробничо- службовій діяльності. 

Завдання дисципліни «Основи юридичних знань» полягає у: 

- засвоєнні знань про державу і право; 

- встановлення різниці між галузями права; 

- вивченні системи чинного законодавства; 

- визначенні правового статусу різних суб’єктів права; 

- вивченні підстав та умов виникнення, зміни та припинення правовідносин; 

- вивченні особливостей правового регулювання державної служби та державного 
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управління. 

Передумови для вивчення дисципліни: «Етика та естетика», «Філософія», 

«Соціологія», «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці», «Теорія та історія держави і 

права». 

Міждисциплінарні зв’язки: «Філософія», «Психологія», «Соціологія», «Охорона 

праці», «Основи публічного права», «Теорія та історія держави і права», «Основи 

приватного права», «Право соціального забезпечення», «Соціальна робота в Україні», 

«Права людини та громадянське суспільство в Україні». 

4. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

результати навчання. 

Знання: 

- предмета та характеру професійної діяльності, природи етичних стандартів та 

здатність діяти на їх основі. 

- основ теорії та філософії права, структури правничої професії та її ролі у 

суспільстві. 

- ретроспективи формування правових та державних інститутів. 

Уміння: 

- Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу. 

- спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, добре володіти 

правничою 

термінологією. 

- реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права. 

- застосовувати юридичну аргументацію. 

- консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання 

норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації. 

Комунікація : 

- Цінування та повага різноманітності і мультикультурності. 

- Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 

Автономність та відповідальність . 

- Уміння планувати і організовувати свою професійну діяльність. 

- реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

- Здатність бути критичним і самокритичним, визнавати та виправляти власні 

помилки. 

 

5. Структура дисципліни. 

Денна форма навчання: 
 

Тема 1. Основи теорії держави і права України 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Предмет загальної теорії держави і 

права.  

2. Поняття та система юридичної науки.  

3. Загальна теорія держави і права в 

системі юридичних наук.  

4. Теорії походження держави і права.  

1. Татарчук В.І. Теорія держави і права. 

Навчальний посібник. – К. : ЦУЛ, 2012. – 184 

с. 

2. Ківалов С.В., Музиченко. П.П. 

Основи правознавства України / Навчальний 

посібник – Харків, 2015  

3. Теорія держави і права. Академічний 



Семінарське заняття (2 год.): 

1. Предмет загальної теорії держави і 

права, його структура.  

2. Функції загальної теорії держави і 

права, поняття та види.  

3. Загальна теорія держави і права в 

системі юридичних наук.  

4. Теорії походження держави і права.  

 

курс : підруч. / [О. В. Зайчук, А. П. Заєць, В. 

С. Журавський та ін.] ; під ред. О. В. 

Зайчука, Н. М. Оніщенко. – [2-ге вид., 

перероб. і доп.]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. 

– 688 c. 

         4. Теорія держави і права: елементарний 

курс [Текст] : навчальний посібник / Н. М. 

Крестовська, Л. Г. Матвєєва. - 3-тє вид. -

Харків : Одіссей, 2012.-432 с. 

5. Поліщук М. С. Правознавство 

[Текст]: навч. посіб. для студентів неюрид. 

спец. ВНЗ / М. С. Поліщук, М. І. Логвиненко. 

- Харків: Право, 2014. - 106 с 

Завдання для самостійної роботи: 

Встановити та пояснити взаємозв’язок 

загальної теорії держави і права з іншими 

суспільними та юридичними науками. 

 

Тема 2. Загальна характеристика права в Україні та світі 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Покоління прав людини. 

2. Класифікація прав людини. 

3. Міжнародні та європейські стандарти 

захисту прав людини. 

4. Національні механізми захисту прав 

людини, їх класифікація. 

1. Декларація прав дитини URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_38

4#Text 

1. Череватюк В. Б., Олексієнко Ю. Є. 

Громадянське суспільство як модель 

взаємовідносин людини та держави: від 

історії до сучасності //Юридичний вісник. 

Повітряне і космічне право. – 2014. – №. 2. – 

С. 35-40. 

2. Правове регулювання COVID-19 в 

Україні / А.С. Метіль,                    М.Ю. 

Решетникова/ Науково-виробничий журнал 

«Право та регіони»/ Серія «Право», випуск 

№2, 2020, с. 130-133 
3. Соломін О. Концепція правової 

держави: сучасний контекст.  2018. 
4. Ґенеза та еволюція становлення 

правової держави: антропологічний підхід./ 

Метіль А.С., Переверза І.М./ Економіка. 

Фінанси. Право. No 9/1’2021. С. 12-15 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Поняття людської гідності. 

2. Поняття прав і свобод людини. 

3. Поняття прав і свобод громадянина. 

4. Поняття прав дитини. 

5. Порушення прав людини. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Викладіть етимологію терміну «права 

людини», «демократія», «держава». Вимоги: 

не менш ніж 5 визначень; наявність 

посилання на джерела. (Виконати в зошиті та 

представити на семінарському занятті; вміти 

аналізувати визначення). 

2.  

 

Тема 3. Констутуційне право України 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Конституційне право – провідна 

галузь національного права 

2. Джерела галузі конституційного 

права України. 

3. Конституційний лад і його 

закріплення в конституції України 

4. Конституційні права, свободи та 

обов’язки людини і громадянина в Україні 

 

 

Конституція України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-

вр#Text  

 

1. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне 

право України. Повний курс: навч. посіб. 

Київ: Юрінком Інтер, 2018. 556 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text


5. Виборче право України 

6. Поділ влади відповідно до 

конституції України 

2. Швець Ю.Ю. Шляхи реалізації 

конституційного права особи на охорону 

здоров’я: порівняльно-правове дослідження: 

могографія. 2018. 512 с. 

3. Погорілко В.Ф. Конституційне право 

України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. 

Федоренко ; МОНУ ; Ін-т держави і права ім. 

В.М. Корецького НАНУ ; Київський ун-т 

права ; за заг. ред. В.Ф. Погорілка. – 2-ге 

видання, перероб., та доп. – Київ : Правова 

єдність, 2010. – 432 с. 

4. Конституційне право України. Погорілко 

В.Ф., Федоренко В.Л. К.:2011, «Ліра К»., 560 

с. 

5.  Конституційне право України: Підручник 

/ За заг. ред. В.Л. Федоренка. – 4-е вид., 

перероб. і доопр.; передмова проф. 

В.М. Шаповала. – К.: 2012. – 727 с. 

6. Актуальні проблеми конституційного 

права України: підручник / За заг. ред. проф. 

Олійника А.Ю. К.: «Центр учбової 

літератури», 2013.  554 с. 

Семінарське заняття (4 год.): 

1. Система галузі конституційного 

права.  

2. Поняття та види конституційно-

правових інститутів. 

3. Види джерел та їх юридична 

природа. 

4. Права і свободи людини і 

громадянина, їх співвідношення. 

5. Порядок проведення голосування, 

підрахунок голосів і встановлення 

результатів голосування. 

6. Конституційне-правове регулювання 

питань організації органів державної влади. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

1. Розробити структурно-логічну схему 

"Поняття і предмет галузі конституційного 

права" 

2. Скласти презентацію (не менше 10 

слайдів) по темі: «Конституційні права, 

свободи та обов’язки людини і громадянина 

в Україні.» 

 

Вирішити ситуацію: 

ЗАДАЧА 1.  

Верховна Рада України прийнявши 

більшістю від свого конституційного складу 

Закон України «Про лобіювання», направила 

його Президентові України. Глава держави 

розглянувши поданий закон, повернув його 

до парламенту для повторного розгляду зі 

своїми зауваженнями та пропозиціями. 

Верховна Рада України врахувала усі 

зауваження та пропозиції Президента 

України й прийняла даний закон більшістю 

від свого конституційного складу. Однак 

гарант Конституції України відмовився 

підписувати та оприлюднювати даний закон. 

Аргументом цьому було названо порушення 

конституційної процедури прийняття закону, 

повернений Президентом України на 

повторний розгляд. Зокрема, голосуванням за 

його прийняття недостатньою кількістю 

голосів народних депутатів України від 

конституційного складу парламенту. Як Ви 

вважаєте, яка кількість голосів народних 

депутатів України потрібна у даному 

випадку? 



 

Тема 4. Основи міжнародного права 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Історія виникнення, особливості і загальні 

риси міжнародного права.  

2. Функції міжнародного права та їх 

класифікація.  

3. Загальні принципи права.  

4. Система міжнародного права.  

5. Співвідношення міжнародного і 

національного права. 

1. Антонович М. Міжнародне право: навч. 

посіб. Мирослава Антонович; В.о. М-во 

освіти і науки України; Відп. за вип. Т. М. 

Виноградова. К. : Юрінком Інтер, 2011. 379 с.  

2. Гердеген Матіас. Міжнародне право. 

Volkerrecht: [підручник]: пер. с нем. Матіас 

Гердеген; Пер. Роман Корнута; Наук. ред. і 

передм. Ігор Грицяк. 9-е вид, перероб. и доп. 

К.: К.І.С., 2011. 515 с.  

3. Щокін Ю.В. Міжнародно-правовий звичай: 

проблеми теорії і практики: монографія. 

Юрій Вадимович Щокін; В.о. Нац. ун-т 

"Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". 

Харків: Право, 2012. 454 с.  

4. Шемшученк, Ю.С. Механізми гармонізації 

законодавства України з європейським та 

міжнародним правом: наукова доповідь. За 

заг. ред. Юрій Сергійович Шемшученко. К.: 

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України, 2011. 107 с.  

5. Шиб Т. Співвідношення міжнародного та 

національного права України. Віче. №4, 

2011. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Охарактеризуйте поняття «міжнародне 

право».  

2. Коли виникло міжнародне право?  

3. Що становить предмет і об’єкт 

міжнародного права?  

4. Охарактеризуйте структуру міжнародного 

права.  

5. Проаналізуйте функції міжнародного 

права. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Скласти схему/таблицю: 

 фунції міжнародного права; 

 принципи міжнародного права; 

 система міжнародного права. 

2. Скласти порівняльну таблицю 

«Співвідношення міжнародного та 

національного права: спільні та відмінні 

риси». 

3. Розв’язати ситуаційну задачу: 
Відоме радянській міжнародно-правовій науці 

визначення міжнародного права зазнавало 

багатьох змін, продиктованих політичною 

кон’юнктурою, що віддзеркалювала основні 

напрями зовнішньополітичної лінії держав у 

різні періоди. Так, міжнародне публічне право 

визначалось як «сукупність норм, що регулюють 

відносини між державами у процесі їх боротьби і 

співробітництва, виражають волю панівних 

класів цих держав і забезпечуються 

примусовими заходами держав індивідуально чи 

колективно»; а також як система «договірних і 

звичаєвих норм і принципів, що регулюють 

міжнародні відносини і виражають відносно 

узгоджену волю держав, зумовлену дією 

закономірностей суспільного розвитку даної 

епохи». 

Сучасний підхід до визначення сутності 

міжнародного права позбавлений ідеологічних 

настанов і політичної заангажованості, які були 

властиві для епохи протистояння 



антагоністичних соціально-політичних систем. 

Воно базується на інших, об’єктивних оцінках 

даної правової системи, по-іншому трактуючи 

роль волевиявлення учасників міжнародних 

відносин у формуванні принципів і міжнародних 

норм , їх призначення, способів і механізмів 

реалізації як таких. 

Запитання до задачі. 
1. Як можна прокоментувати основні дефініції 

поняття «міжнародне право», що наведені? 

2. Чи відповідає зміст поняття міжнародного 

права його термінологічному значенню? 

3. У чому полягає відмінність міжнародного 

публічного права та міжнародного приватного 

права? 

4. У чому полягає зміст поняття системності 

міжнародного публічного права і які основні 

елементи поняття «міжнародна система»? 

5. Яку роль у формуванні міжнародно-

правової системи відіграє волевиявлення 

учасників міжнародного спілкування – суб’єктів 

міжнародного права? 

6. У яких конкретних юридичних формах 

об’єктивується волевиявлення учасників 

міжнародних відносин, перетворюючись на 

загальнообов’язкові правила поведінки таких? 

 

Тема 5. Цивільне право України 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Предмет цивільно-правового 

регулювання 

2. Майнові відносини, які регулюються 

цивільним правом 

3. Особисті немайнові відносини, які 

регулюються цивільним правом 

4. Система цивільного права як галузі 

права. 

5. Право власності.  

6. Поняття, загальна характеристика та 

значення цивільно-правового договору. 

1. Конституція України: Закон України від 

28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%

BA/96-%D0%B2%D1%80  .  

2. Цивільний кодекс України: Закон України 

від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.   

3. Бірюков І.А., Заіка О.Ю., Бичкова С.С.; за 

ред.. Бірюкова І.А., Заіки О.Ю. Цивільне 

право України: Загальна частина: підручник. 

3-тє вид., змін. та доповн. К.: Алерта, 2016. 

510 с. 
Семінарське заняття (2 год.): 

1. Поняття цивільних правовідносин.  

2. Елементи та структурні особливості 

цивільних правовідносин.  

3. Зміст права власності. 

4. Порядок та стадії укладення цивільно-

правового договору.  

Завдання для самостійної роботи: 

Розробити презентацію на один із видів 

цивільно-правових договорів: 

- Договір купівлі-продажу 

- Договір поставки.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15


- Договір роздрібної купівлі-продажу 

- Договір міни 

- Договір дарування.  

- Договір контрактації сільськогосподарської 

продукції.   

- Договір найму (оренди).  

- Договір прокату.  

- Договір лізингу 

- Договір підряду.  

- Договір побутового підряду.  

- Договір будівельного підряду.  

- Договір про надання послуг.  

- Договір перевезення.  

 

Тема 6. Основи трудового права України 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Трудове право України як самостійна 

галузь права. 

2. Поняття та види джерел трудового 

права і форми їх вираження. 

3. Поняття суб’єктів трудового права. Їх 

класифікація. 

4. Охорона праці як інститут трудового 

права. 

1. Кодекс законів про працю України. Закон 

№ 322-VIII від 10.12.71. Верховна Рада 

України URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-

08#Text  

2. Трудове право України [текст] підручник / 

За загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. 

Костюка, В.П. Мельника. Вид. 2-ге, перероб. 

і доп. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. 

– 472 с. 

3. Трудове право України: навчально-

методичний посібник// І.М. Дмитрук - 

Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика». -

2017 – 145 с. 

4. Мельник К. Ю. Трудове право України 

[Текст] : підручник / К. Ю. Мельник; Харків. 

нац. ун-т внутр. справ. − Харків : Діса плюс, 

2014. − 479 с. 

5. Трудове право України [Текст] : підруч. 

для студентів юрид. спец. вищ. навч. закл. / 

С. М. Прилипко [та ін.]. − 5-те вид., допов. – 

Харків : Право, 2014. − 757 с. 66.  

6. Трудове право України [Текст] : академ. 

курс : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 

[Пилипенко П. Д. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. 

наук, проф. П. Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-

т ім. Івана Франка. − 5-те вид., переробл. та 

допов. – К. : Ін Юре, 2014. – 548 с. 67.  

7. Трудове право: підручник [для студ. юрид. 

спец. вищ. навч. закл.] / В. В. Жернаков, С. 

М. Прилипко, О. М. Ярошенко та ін.; за ред. 

В. В. Жернакова. – Х. : Право, 2012. – 496 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Класифікація відносин, що складають 

предмет трудового права. 

2. Поняття та види джерел трудового 

права і форми їх вираження. 

3. Трудова правосуб’єктність 

працівника: виникнення, зміст і припинення, 

випадки обмеження. 

4. Правове регулювання організації 

охорони праці на виробництві. 

Завдання для самостійної роботи: 

 

Вирішити ситуацію: 

ЗАДАЧА 1. При прийнятті на роботу 

завідуючим складом Петренка директор 

запропонував йому принести паспорт, 

трудову книжку, диплом про закінчення вузу, 

характеристику з останнього місця роботи, 

довідку про забезпечення Петренка і його 

сім'ї житловою площею і довідку про стан 

здоров'я. Коли той приніс потрібні 

документи, директор відмовив йому в 

прийнятті на роботу в зв’язку в тим, що в 

Петренка є тільки диплом про закінчення 

технікуму, він мешкає і прописаний в 

передмісті і потребує поліпшення житлових 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text


умов.  

Чи обґрунтована відмова Петренку в 

прийнятті на роботу? Який загальний 

порядок прийняття на роботу? 

ЗАДАЧА 2. 

15-річний Степаненко, отримавши згоду від 

батьків на влаштування на роботу, звернувся 

до центру зайнятості за консультацією про 

можливість отримання роботи. Степаненко 

був направлений для працевлаштування на 

підприємство за рахунок установленої 

виконкомом міської ради броні. Однак 

директор підприємства відмовився прийняти 

Степаненка на роботу, мотивуючи відмову 

тим, що на підприємстві навіть дорослі 

працівники зайняті неповний робочий 

тиждень, а для неповнолітніх взагалі роботи 

немає. Чи правомірні дії директора? Чи є 

направлення центру зайнятості обов’язковим 

для керівника підприємства? 

 

Тема 7. Сімейне право України 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття сімейного права як юридичної 

науки.галузі права, правової дисципліни. 

2. Поняття сім’ї як правової категорії. 

3. Поняття шлюбу та його ознаки. 

4. Загальна характеристика та особливості 

особистих немайнових правовідносин 

подружжя (чоловіка і дружини). 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text  

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15   

3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2013. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2018. 520 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Система Сімейного права України. 

2. Суб’єкти, об’єкти і зміст сімейних 

правовідносин. 

3. Умови укладення шлюбу. 

4. Права дружини та чоловіка на розподіл 

обов’язків та спільне вирішення питань 

життя сім’ї. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Написати есе (не більше 2 сторінок) по темі: 

«Підстави припинення шлюбу» 

 Вирішити ситуацію: 

Задача №1. 

Батьки Валентина та Маші товаришували з 

дитячих років своїх дітей, мріючи про їхній 

шлюб. Але Маша довго відмовлялася 

одружуватися із Валентином. Та лише після 

численних вмовлянь весілля таки відбулося. 

Чи буде визнано такий шлюб дійсним? 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15


 

Тема 8. Основи екологічного права 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Предмет екологічного права та види 

еколого-правових відносин 

2. Екологічна політика та її реалізація в 

Україні 

3. Загальна характеристика системи 

екологічних прав громадян 

1. Про охорону навколишнього природного 

середовища: Закон України від 25 червня 

1991 р.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-

12#Text  

2. Водний кодекс України від 6 червня 1995 

р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-

вр#Text  

3. Кодекс України про надра від 27 липня 

1994 р. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-

вр#Text  

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Охарактеризуйте поняття, зміст та 

сутність суспільних екологічних відносин, 

визначте їх різновиди. 

2. Охарактеризуйте загальні функції 

екологічного управління 

3. Обов’язки громадян у галузі екології 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготувати доповіді відповідно до теми 

«Екологічні права та обов’язки 

громадян»(тривалість 3-5 хв).  

 

Тема 9. Основи кримінального права України 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Поняття, предмет і метод 

кримінального права 

2. Система кримінального права України 

3. Злочин і його види 

4. Поняття та ознаки кримінальної 

відповідальності 

5. Поняття і значення загальних засад 

призначення покарання.  

1. Кримінальний кодекс України (із 

змінами та доповненнями станом на 5 лютого 

2014 року). – Х.: ТОВ «Одіссей», 2014. – 240 

с. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-

14#Text  

2. Андрушко П.П., Берзін П.С., 

Кобзаренко В.П., Матишевский П.С. та ін. / 

За ред. Яценка С.С., Кримінальне право 

України: практикум. Навчальний посібник. – 

3-є вид. – 2010. – 640 c.  

3. Збірник постанов Пленуму 

Верховного Суду України (1972-2009). – Х.: 

Вид. СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2009. – 848 с.  

4. Кваліфікація злочинів, підслідних 

органам внутрішніх справ: [підручник] / 

Коваленко В. В., Джужа О. М., Савченко А. 

В., Вартилецька І. А., Кісілюк Е. М., 

Кришевич О. В., Кузнецов В. В., Микитчик 

О. В., Останін В. О., Смаглюк О. В. / За заг. 

ред. В. В.Коваленка; за наук. ред. О. 

Семінарське заняття (4 год.): 

1. Система і загальна характеристика 

чинного Кримінального кодексу України. 

2. Злочин і його види 

3. Підстава кримінальної 

відповідальності форми реалізації 

кримінальної відповідальності.  

4. Поняття обставин, що 

пом’якшують (обтяжують) покарання.  

5. Види обставин, що пом’якшують 

(обтяжують) покарання.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text


Завдання для самостійної роботи: 

Розв'яжіть ситуаційну задачу :  

Григорій, звільнившись із місць позбавлення 

волі, де він відбував покарання за замах на 

вбивство із хуліганських спонукань, 

зійшовся з Поліною. Вони обоє зловживали 

спиртними напоями, сварилися, при цьому 

Григорій неодноразово погрожував Поліні 

вбивством. Під час чергової сварки Григорій 

збив Поліну на підлогу і завдав їй ногою, 

взутою у черевик, удару в груди, в ділянку 

серця, спричинивши тупу травму грудної 

клітки з розривом лівого шлуночка серця. 

Від одержаного ушкодження Поліна померла 

на місці. Кваліфікуйте дії Григорія. 

М.Джужи. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.  

5. Кримінальне право України. 

Бібліографія. 1991-2005 / Укладачі: М. В. 

Галабала, В.О. Навроцький, С.В. Хилюк. – 

К.: Алерта, КНТ, Центр учбової літератури, 

2008. – 536 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 10. Адміністративне право України 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Адміністративне право як юридична 

наука 

2. Поняття та особливості 

адміністративно-правових відносин 

3. Правові форми діяльності виконавчої 

влади.  

4. Адміністративна відповідальність 

Кодекс України про адміністративні 

правопорушення // ВВР. — 1984. — Додаток 

до № 50. — Ст. 1122. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-

10#Text  

3.Кодекс адміністративного 

судочинства України // ВВР. — 2005. — № 

35-37. — С. 446. 28 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-

15#Text  

4.Про місцеві державні адміністрації: 

Закон України від 9 квітня 1999 р. // ВВР. — 

1999. — № 20-21. — Ст. 190.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-

14#Text  

5.Про місцеве самоврядування в 

Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. 

// ВВР. — 1997. — № 48. — Ст. 254. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-

вр#Text  

6. Про державну службу: Закон України 

від 16.13.1993 // ВВР. —1993, — № 52 — 

ст.490/ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3723-

12#Text  

7. Про службу в органах місцевого 

самоврядування: Закон України від 7 червня 

2001 р. // ВВР. — 2001. — № 33. — Ст. 175. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-

14#Text  

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Предмет і система науки 

адміністративного права.  

2. Структура та види адміністративно-

правових відносин 

3. Поняття форм управління 

4. Поняття та система адміністративних 

стягнень.  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Зробити у вигляді схеми 

структуру адміністративного права. 

2. Наведіть один приклад 

територіального органу центрального 

органу виконавчої влади в місті Ізмаїл. 

Його завдання (функції). 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3723-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3723-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#Text


Заочна форма навчання: 

Тема 1. Основи теорії держави і права України 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція: 

5. Предмет загальної теорії держави і 

права.  

6. Поняття та система юридичної науки.  

7. Загальна теорія держави і права в 

системі юридичних наук.  

8. Теорії походження держави і права.  

1. Татарчук В.І. Теорія держави і права. 

Навчальний посібник. – К. : ЦУЛ, 2012. – 184 

с. 

2. Ківалов С.В., Музиченко. П.П. 

Основи правознавства України / Навчальний 

посібник – Харків, 2015  

3. Теорія держави і права. Академічний 

курс : підруч. / [О. В. Зайчук, А. П. Заєць, В. 

С. Журавський та ін.] ; під ред. О. В. 

Зайчука, Н. М. Оніщенко. – [2-ге вид., 

перероб. і доп.]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. 

– 688 c. 

         4. Теорія держави і права: елементарний 

курс [Текст] : навчальний посібник / Н. М. 

Крестовська, Л. Г. Матвєєва. - 3-тє вид. -

Харків : Одіссей, 2012.-432 с. 

5. Поліщук М. С. Правознавство 

[Текст]: навч. посіб. для студентів неюрид. 

спец. ВНЗ / М. С. Поліщук, М. І. Логвиненко. 

- Харків: Право, 2014. - 106 с 

Семінарське заняття: 

Не передбачено навчальним планом 

Завдання для самостійної роботи: 

Не передбачено навчальним планом 

 

Тема 2. Загальна характеристика права в Україні та світі 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція : 

5. Покоління прав людини. 

6. Класифікація прав людини. 

7. Міжнародні та європейські стандарти 

захисту прав людини. 

8. Національні механізми захисту прав 

людини, їх класифікація. 

2. Декларація прав дитини URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_38

4#Text 

5. Череватюк В. Б., Олексієнко Ю. Є. 

Громадянське суспільство як модель 

взаємовідносин людини та держави: від 

історії до сучасності //Юридичний вісник. 

Повітряне і космічне право. – 2014. – №. 2. – 

С. 35-40. 

6. Правове регулювання COVID-19 в 

Україні / А.С. Метіль,                    М.Ю. 

Решетникова/ Науково-виробничий журнал 

«Право та регіони»/ Серія «Право», випуск 

№2, 2020, с. 130-133 
7. Соломін О. Концепція правової 

держави: сучасний контекст.  2018. 
8. Ґенеза та еволюція становлення 

правової держави: антропологічний підхід./ 

Метіль А.С., Переверза І.М./ Економіка. 

Фінанси. Право. No 9/1’2021. С. 12-15 

Семінарське заняття: 

6. Не передбачено навчальним планом 

Завдання для самостійної роботи: 

Не передбачено навчальним планом 

 

Тема 3. Констутуційне право України 

Перелік питань/завдань, що виноситься на Рекомендовані джерела, допоміжні 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384#Text


обговорення/опрацювання матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

7. Конституційне право – провідна 

галузь національного права 

8. Джерела галузі конституційного 

права України. 

9. Конституційний лад і його 

закріплення в конституції України 

10. Конституційні права, свободи та 

обов’язки людини і громадянина в Україні 

11. Виборче право України 

12. Поділ влади відповідно до 

конституції України Конституція України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-

вр#Text  

 

1. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне 

право України. Повний курс: навч. посіб. 

Київ: Юрінком Інтер, 2018. 556 с. 

2. Швець Ю.Ю. Шляхи реалізації 

конституційного права особи на охорону 

здоров’я: порівняльно-правове дослідження: 

могографія. 2018. 512 с. 

3. Погорілко В.Ф. Конституційне право 

України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. 

Федоренко ; МОНУ ; Ін-т держави і права ім. 

В.М. Корецького НАНУ ; Київський ун-т 

права ; за заг. ред. В.Ф. Погорілка. – 2-ге 

видання, перероб., та доп. – Київ : Правова 

єдність, 2010. – 432 с. 

4. Конституційне право України. Погорілко 

В.Ф., Федоренко В.Л. К.:2011, «Ліра К»., 560 

с. 

5.  Конституційне право України: Підручник 

/ За заг. ред. В.Л. Федоренка. – 4-е вид., 

перероб. і доопр.; передмова проф. 

В.М. Шаповала. – К.: 2012. – 727 с. 

6. Актуальні проблеми конституційного 

права України: підручник / За заг. ред. проф. 

Олійника А.Ю. К.: «Центр учбової 

літератури», 2013.  554 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

7. Система галузі конституційного 

права.  

8. Поняття та види конституційно-

правових інститутів. 

9. Види джерел та їх юридична 

природа. 

10. Права і свободи людини і 

громадянина, їх співвідношення. 

11. Порядок проведення 

голосування, підрахунок голосів і 

встановлення результатів голосування. 

12. Конституційне-правове 

регулювання питань організації органів 

державної влади. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

1. Розробити структурно-логічну схему 

"Поняття і предмет галузі конституційного 

права" 

2. Скласти презентацію (не менше 10 

слайдів) по темі: «Конституційні права, 

свободи та обов’язки людини і громадянина 

в Україні.» 

 

Вирішити ситуацію: 

ЗАДАЧА 1.  

Верховна Рада України прийнявши 

більшістю від свого конституційного складу 

Закон України «Про лобіювання», направила 

його Президентові України. Глава держави 

розглянувши поданий закон, повернув його 

до парламенту для повторного розгляду зі 

своїми зауваженнями та пропозиціями. 

Верховна Рада України врахувала усі 

зауваження та пропозиції Президента 

України й прийняла даний закон більшістю 

від свого конституційного складу. Однак 

гарант Конституції України відмовився 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text


підписувати та оприлюднювати даний закон. 

Аргументом цьому було названо порушення 

конституційної процедури прийняття закону, 

повернений Президентом України на 

повторний розгляд. Зокрема, голосуванням за 

його прийняття недостатньою кількістю 

голосів народних депутатів України від 

конституційного складу парламенту. Як Ви 

вважаєте, яка кількість голосів народних 

депутатів України потрібна у даному 

випадку? 

 

Тема 4. Основи міжнародного права 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція: 

1. Історія виникнення, особливості і загальні 

риси міжнародного права.  

2. Функції міжнародного права та їх 

класифікація.  

3. Загальні принципи права.  

4. Система міжнародного права.  

5. Співвідношення міжнародного і 

національного права. 

1. Антонович М. Міжнародне право: навч. 

посіб. Мирослава Антонович; В.о. М-во 

освіти і науки України; Відп. за вип. Т. М. 

Виноградова. К. : Юрінком Інтер, 2011. 379 с.  

2. Гердеген Матіас. Міжнародне право. 

Volkerrecht: [підручник]: пер. с нем. Матіас 

Гердеген; Пер. Роман Корнута; Наук. ред. і 

передм. Ігор Грицяк. 9-е вид, перероб. и доп. 

К.: К.І.С., 2011. 515 с.  

3. Щокін Ю.В. Міжнародно-правовий звичай: 

проблеми теорії і практики: монографія. 

Юрій Вадимович Щокін; В.о. Нац. ун-т 

"Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". 

Харків: Право, 2012. 454 с.  

4. Шемшученк, Ю.С. Механізми гармонізації 

законодавства України з європейським та 

міжнародним правом: наукова доповідь. За 

заг. ред. Юрій Сергійович Шемшученко. К.: 

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України, 2011. 107 с.  

5. Шиб Т. Співвідношення міжнародного та 

національного права України. Віче. №4, 

2011. 

Семінарське заняття: 

Не передбачено навчальним планом 

Завдання для самостійної роботи: 

Не передбачено навчальним планом 

 

Тема 5. Цивільне право України 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

7. Предмет цивільно-правового 

регулювання 

8. Майнові відносини, які регулюються 

цивільним правом 

9. Особисті немайнові відносини, які 

регулюються цивільним правом 

10. Система цивільного права як галузі 

права. 

11. Право власності.  

1. Конституція України: Закон України від 

28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%

BA/96-%D0%B2%D1%80  .  

2. Цивільний кодекс України: Закон України 

від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.   

3. Бірюков І.А., Заіка О.Ю., Бичкова С.С.; за 

ред.. Бірюкова І.А., Заіки О.Ю. Цивільне 

право України: Загальна частина: підручник. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15


12. Поняття, загальна характеристика та 

значення цивільно-правового договору. 

3-тє вид., змін. та доповн. К.: Алерта, 2016. 

510 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

5. Поняття цивільних правовідносин.  

6. Елементи та структурні особливості 

цивільних правовідносин.  

7. Зміст права власності. 

8. Порядок та стадії укладення цивільно-

правового договору.  

Завдання для самостійної роботи: 

Розробити презентацію на один із видів 

цивільно-правових договорів: 

- Договір купівлі-продажу 

- Договір поставки.  

- Договір роздрібної купівлі-продажу 

- Договір міни 

- Договір дарування.  

- Договір контрактації сільськогосподарської 

продукції.   

- Договір найму (оренди).  

- Договір прокату.  

- Договір лізингу 

- Договір підряду.  

- Договір побутового підряду.  

- Договір будівельного підряду.  

- Договір про надання послуг.  

- Договір перевезення.  

 

Тема 6. Основи трудового права України 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція : 

5. Трудове право України як самостійна 

галузь права. 

6. Поняття та види джерел трудового 

права і форми їх вираження. 

7. Поняття суб’єктів трудового права. Їх 

класифікація. 

8. Охорона праці як інститут трудового 

права. 

1. Кодекс законів про працю України. Закон 

№ 322-VIII від 10.12.71. Верховна Рада 

України URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-

08#Text  

2. Трудове право України [текст] підручник / 

За загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. 

Костюка, В.П. Мельника. Вид. 2-ге, перероб. 

і доп. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. 

– 472 с. 

3. Трудове право України: навчально-

методичний посібник// І.М. Дмитрук - 

Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика». -

2017 – 145 с. 

4. Мельник К. Ю. Трудове право України 

[Текст] : підручник / К. Ю. Мельник; Харків. 

нац. ун-т внутр. справ. − Харків : Діса плюс, 

2014. − 479 с. 

5. Трудове право України [Текст] : підруч. 

Семінарське заняття: 

5. Не передбачено навчальним планом 

Завдання для самостійної роботи: 

Не передбачено навчальним планом 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text


для студентів юрид. спец. вищ. навч. закл. / 

С. М. Прилипко [та ін.]. − 5-те вид., допов. – 

Харків : Право, 2014. − 757 с. 66.  

6. Трудове право України [Текст] : академ. 

курс : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 

[Пилипенко П. Д. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. 

наук, проф. П. Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-

т ім. Івана Франка. − 5-те вид., переробл. та 

допов. – К. : Ін Юре, 2014. – 548 с. 67.  

7. Трудове право: підручник [для студ. юрид. 

спец. вищ. навч. закл.] / В. В. Жернаков, С. 

М. Прилипко, О. М. Ярошенко та ін.; за ред. 

В. В. Жернакова. – Х. : Право, 2012. – 496 с. 

 

Тема 7. Сімейне право України 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція: 

5. Поняття сімейного права як юридичної 

науки.галузі права, правової дисципліни. 

6. Поняття сім’ї як правової категорії. 

7. Поняття шлюбу та його ознаки. 

8. Загальна характеристика та особливості 

особистих немайнових правовідносин 

подружжя (чоловіка і дружини). 

1. Сімейний кодекс України. від 10.01.2002 

№ 2947-III. Верховна Робота України.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14#Text  

2.Цивільний кодекс України. від 16.01.2003 

№ 435-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15   

3. Апопій І.В. Сімейне право України: 

навчальний посібник: 2-гу видання 

перероблене та доповнене. Київ: Центр 

учбової літератури, 2013. 360 с. 

4. Дзера О. В. Сімейне право України. 

Підручник. Юрінком інтер. 2018. 520 с. 

Семінарське заняття: 

5. Не передбачено навчальним планом 

Завдання для самостійної роботи: 

Не передбачено навчальним планом 

 

Тема 8. Основи екологічного права 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція : 

4. Предмет екологічного права та види 

еколого-правових відносин 

5. Екологічна політика та її реалізація в 

Україні 

6. Загальна характеристика системи 

екологічних прав громадян 

4. Про охорону навколишнього природного 

середовища: Закон України від 25 червня 

1991 р.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-

12#Text  

5. Водний кодекс України від 6 червня 1995 

р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-

вр#Text  

6. Кодекс України про надра від 27 липня 

1994 р. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-

Семінарське заняття: 

Не передбачено навчальним планом 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр#Text


Завдання для самостійної роботи: 

2. Не передбачено навчальним планом 

вр#Text  

 

 

Тема 9. Основи кримінального права України 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

6. Поняття, предмет і метод 

кримінального права 

7. Система кримінального права України 

8. Злочин і його види 

9. Поняття та ознаки кримінальної 

відповідальності 

10. Поняття і значення загальних засад 

призначення покарання.  

1. Кримінальний кодекс України (із 

змінами та доповненнями станом на 5 лютого 

2014 року). – Х.: ТОВ «Одіссей», 2014. – 240 

с. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-

14#Text  

2. Андрушко П.П., Берзін П.С., 

Кобзаренко В.П., Матишевский П.С. та ін. / 

За ред. Яценка С.С., Кримінальне право 

України: практикум. Навчальний посібник. – 

3-є вид. – 2010. – 640 c.  

3. Збірник постанов Пленуму 

Верховного Суду України (1972-2009). – Х.: 

Вид. СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2009. – 848 с.  

4. Кваліфікація злочинів, підслідних 

органам внутрішніх справ: [підручник] / 

Коваленко В. В., Джужа О. М., Савченко А. 

В., Вартилецька І. А., Кісілюк Е. М., 

Кришевич О. В., Кузнецов В. В., Микитчик 

О. В., Останін В. О., Смаглюк О. В. / За заг. 

ред. В. В.Коваленка; за наук. ред. О. 

М.Джужи. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.  

5. Кримінальне право України. 

Бібліографія. 1991-2005 / Укладачі: М. В. 

Галабала, В.О. Навроцький, С.В. Хилюк. – 

К.: Алерта, КНТ, Центр учбової літератури, 

2008. – 536 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

6. Система і загальна характеристика 

чинного Кримінального кодексу України. 

7. Злочин і його види 

8. Підстава кримінальної 

відповідальності форми реалізації 

кримінальної відповідальності.  

9. Поняття обставин, що 

пом’якшують (обтяжують) покарання.  

10. Види обставин, що пом’якшують 

(обтяжують) покарання.  
Завдання для самостійної роботи: 

Розв'яжіть ситуаційну задачу :  

Григорій, звільнившись із місць позбавлення 

волі, де він відбував покарання за замах на 

вбивство із хуліганських спонукань, 

зійшовся з Поліною. Вони обоє зловживали 

спиртними напоями, сварилися, при цьому 

Григорій неодноразово погрожував Поліні 

вбивством. Під час чергової сварки Григорій 

збив Поліну на підлогу і завдав їй ногою, 

взутою у черевик, удару в груди, в ділянку 

серця, спричинивши тупу травму грудної 

клітки з розривом лівого шлуночка серця. 

Від одержаного ушкодження Поліна померла 

на місці. Кваліфікуйте дії Григорія. 

 

Тема 10. Адміністративне право України 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Лекція : 

5. Адміністративне право як юридична 

наука 

Кодекс України про адміністративні 

правопорушення // ВВР. — 1984. — Додаток 

до № 50. — Ст. 1122. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text


6. Поняття та особливості 

адміністративно-правових відносин 

7. Правові форми діяльності виконавчої 

влади.  

8. Адміністративна відповідальність 

10#Text  

3.Кодекс адміністративного 

судочинства України // ВВР. — 2005. — № 

35-37. — С. 446. 28 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-

15#Text  

4.Про місцеві державні адміністрації: 

Закон України від 9 квітня 1999 р. // ВВР. — 

1999. — № 20-21. — Ст. 190.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-

14#Text  

5.Про місцеве самоврядування в 

Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. 

// ВВР. — 1997. — № 48. — Ст. 254. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-

вр#Text  

6. Про державну службу: Закон України 

від 16.13.1993 // ВВР. —1993, — № 52 — 

ст.490/ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3723-

12#Text  

7. Про службу в органах місцевого 

самоврядування: Закон України від 7 червня 

2001 р. // ВВР. — 2001. — № 33. — Ст. 175. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-

14#Text  

Семінарське заняття: 

Не передбачено навчальним планом 

Завдання для самостійної роботи: 

Не передбачено навчальним планом 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять. 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень 

студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на 

семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, 

не мав був відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у 

двотижневий термін після повернення до навчання. Студент, який не використав надане 

йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує 

за кожне пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним 

графіком, мають в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо 

узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. 

У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, 

підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної 

контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності. 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в 

студентських роботах є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування 

студентів під час проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового 

припинення її складання та виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3723-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3723-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#Text


Форма проміжного контролю 

1 варіант 

Тестові завдання 
1. 1. Принципами правової держави є: 

а) верховенство права; в) розділення властей; 

б) суверенітет держави; г) членство України в ООН. 

2. Як зветься форма правління, за якої голова держави займає пост як 

спадкоємець і його влада вважається не похідною від будь-якої іншої влади, органу 

або виборців? 

а) Демократія; г) республіка; 

б) монархія; д) імперія. 

в) тиранія; 

3. Соціальними нормами, які встановилися першими, визнають: 

а) норми моралі; г) прецеденти; 

б) звичаї; д) норми права. 

в) релігійні норми; 

4. Види стадій злочину, які передбачені КК України: 

а) готування, замах, добровільна відмова; г) готування, замах, закінчений злочин. 

б) готування, закінчений злочин, 

виявлення наміру; 

в) готування, замах, діяльне каяття; 

5. Цивільний кодекс України складається з: 

а) трьох книг; в) п'яти книг; 

б) чотирьох книг; г) шести книг. 

Теоретичні питання: 

1. Поняття форми держави. 
2. Загальна характеристика трудового договору. 
3. Відповідальність у екологічному законодавстві. Її різновиди. 

Форма підсумкового контролю залік. 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю 
 

8. Критерії оцінювання результатів навчання. 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

51-100 зараховано 

                                  1-50 не зараховано 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 



Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю. Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповідно до 

«Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах 

ЄКТС в ІДГУ». 

 
Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом 

на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає 

на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Тези доповідей 5 

Термінологічний словник 5 

Вирішення ситуаційних задач  5 



Презентація 5 

Критеріями оцінювання виконання завдань з Основ юридичних знань є вміння 

студента правильно відповісти на питання та вміти пояснити теоретичні засади, згідно з 

якими була задана ситуація. 

Оцінювання тез доповідей здійснюється із урахуванням актуальності теми 

дослідження, розкриття цієї теми, надання обґрунтованих аргументів на підтвердження 

власної думки та відсоткового показника унікальності тексту.  

Оцінювання вирішення ситуаційних задач здійснюється за такими критеріями: 

самостійність та оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, 

здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та 

відсутність помилок при оформленні цитування й посилань на джерела.  

Оцінювання термінологічного словника здійснюється із врахуванням загального 

охоплення спектру термінів за темами, що виносяться на вивчення студентами, а також 

якість засвоєння цих термінів. 

Оцінювання презентації є її відповідність змісту доповіді студента за матеріалами 

дослідження та оригінальність візуального представлення.  

 
Тематика індивідуальних завдань 

 

1. Закономірності виникнення держави та теорії її походження. 

2. Поняття держави, ознаки та функції. 

3. Поняття права, ознаки та функції права. Правові відносини. 

4. Правомірна поведінка. Правопорушення, поняття, причини та види. 

5. Юридична відповідальність. Поняття, принципи, види та функції. 

6. Конституційне право, як провідна галузь права. 

7. Державні символи. 

8. Загальна характеристика Конституції України. 

9. Характеристика прав, свобод і обов’язків людини та громадянина. 

10. Поняття виборчого права України. 

11. Поняття виборчої системи та виборчий процес. 

12. Поняття міжнародного права. 

13. Регулювання міжнародно-правових відносин. 

14. Сімейне право: поняття, предмет правового регулювання та принципи. 

15. Сім’я за сімейним законодавством. 

16. Шлюб за сімейним законодавством. 

17. Загальна характеристика трудового договору. 

18. Адміністративні стягнення: поняття та види. 

19. Кримінальне покарання. Поняття та ознака. Система кримінальних покарань. 

20. Структура кримінального законодавства. Функції і принципи кримінального права. 

21. Структура адміністративного законодавства. Функції і принципи 

адміністративного права. 

22. Структура цивільного законодавства. Функції і принципи цивільного права. 

23. Структура конституційного законодавства. Функції і принципи конституційного 

права. 

24. Структура сімейного законодавства. Функції і принципи сімейного права. 

25. Структура банківського законодавства. Функції і принципи банківського права. 

26. Структура екологічного законодавства. Функції і принципи екологічного права. 
 

Кожен студент має право, для перезарахування кредитів дисципліни пройти он-лайн 

курси на запропонованих платформах. Наявність сертифікату є підставою для виставлення 

оцінок за індивідуальне завдання. 



Можливість пройти курси на таких платформах, що визнаються закладами вищої 

освіти (реєструєтесь на платформі, обираєте курс, що підходить до тематичного 

навантаження з дисципліни): 

1. https://www.ed-era.com/    

2. https://ru.coursera.org/   

3. https://prometheus.org.ua/   

4. https://vse-kursy.com/index.php?    

5. https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-ua/courses   

6. https://vumonline.ua/courses /   

7. https://impactorium.org/uk/about/  

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 
 Максимальна кількість балів за правильну відповідь на 1 тестове завдання  3б., за 

правильну відповідь на 1 теоретичне питання -  6б. Загальна кількість  30 балів. Критеріями 

оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу теоретичного матеріалу, 

вміння наводити аргументи та робити висновки. 
 

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного, проміжного та 

екзаменаційного контролю. 

 
 

Викладач                   __________________                   Метіль А.С. 

                                                            

Затверджено на засіданні кафедри права і соціальної роботи протокол № 7 від «11» 

січня 2023 р. 

 

Завідувач кафедри           __________________            Метіль А.С. 
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