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ВСТУП 

 

Багато століть тому назад в душі українського народу виношувалася 

ідея відродження могутньої Української держави. Перші кроки, аби 

реалізувати дану ідею український народ зробив у 1917 році під час 

«Лютневої революції», внаслідок якої була повалена Російська імперія і 

Україна, як нація отримала можливість здобути не лише власну 

самостійність, а й незалежність про яку вона мріяла на протязі багатьох 

років.  

Перші кроки створити власну державу та управлінський апарат, який 

би опирався на закони та права, захищав власний народ, випало мільйонам 

українців у 1917 р., коли до влади прийшла українська Центральна Рада на 

чолі з М. Грушевським. 

Центральна Рада, Гетьманщина, ЗУНР, Директорія – важливі сходинки 

у створенні незалежної України. Але внаслідок боротьби різних політичних 

сил на більшій частині України встановилася більшовицька влада, яка 

увійшла до складу РСР. Західноукраїнські землі опинилися під владою 

Польщі, Чехословаччини та Румунії. 

Наступні періоди, які негативно відбилися на Україні – це період 

Другої світової війни та входження України до РСР. У ці часи більшість 

населення втратило надію про добру долю та справедливе життя 

українського народу. 

Важливим кроком у будівництві незалежної  Української держави було 

прийняття Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет 

України, а 24 серпня 1991р. Верховна Рада України проголосила акт про 

незалежність республіки. Починаючи з 1996 року – коли була прийнята 

Конституція України в житті українського народу починається новий етап 

суспільного життя, у якому кожен українець отримав як юридичні права так і 

обов’язки, керуючись якими кожен міг проживати у суспільстві, де хаос та 

безладдя відсутні.  
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ТЕМА №1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 

 

Держава – це суверенна політико-територіальна організація 

суспільства, що володіє владою, яка здійснюється державним апаратом на 

основі юридичних норм, що забезпечують захист і узгодження суспільних, 

групових, індивідуальних інтересів. 

На сьогоднішній день є декілька визначень поняття держави, 

які відбивають такі його аспекти: 

- держава як організація політичної влади; 

- держава як апарат влади; 

- держава як політична організація всього суспільства. 

Кожний із зазначених аспектів заслуговує на увагу. 

 

Завдання №1. Заповнити пропуски у пунктах 2 – 8. 

Ознаки держави: 

1. Наявність території 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

Для кожної нації – поява власної держави та свого права є свідченням 

переходу  від первісного ладу до вищого ступеня суспільного розвитку. 

Держава та право виступають засобом регулювання суспільних відносин. За 

допомогою правових інститутів здійснюється захист суспільства і кожної 

особи. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Завдання №2. 

Виберіть найбільш поширенні  теорії походження держави: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №3. Заповніть пропуски, та дайте визначення поняттям 

 

Функції держави – основні напрямки  діяльності держави , в яких 

розвивається її  соціальна сутність і роль в суспільстві. 

 

Основні функції держави 

За сферами соціальних 

відносин 

За спрямуванням  За часом здійснення 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

1. 

2. 

Республіка – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Теорії 

походження 

держави 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Монархія – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Завдання №4. 
 

1.  Форми державного правління – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання № 5 Дайте визначення поняттям. 

Право – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Форми правління 

Республіка 
Монархія 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Правоздатність – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дієздатність – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Деліктоздатність – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

Завдання № 6. Заповніть таблицю.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Завдання №7 Розв’яжіть задачі 1-2. 
1.Ваш однокурсник Сергій пояснює походження держави природним 

ходом суспільного розвитку, закономірним об'єднанням людських 

співтовариств від сім'ї до більш значних структур (сім'я - рід - плем'я - 

держава). Однокурсниця Оксана вважає, що держава виникла тому, що 

людська психіка має особливі властивості - потребу підкорятися волі 

сильнішого, розумнішого. До того ж у людей існує психологічна потреба 

жити в організованому суспільстві. Що можна сказати про точки зору Сергія 

та Оксани? Яка ваша власна точка зору на походження 

держави?__________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ознаки права 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Визначте, форму держав, що описано в наведених інформаціях: 

а) кожні п'ять років у країні проводять вибори парламенту - народних зборів. 

Після чергових виборів народні збори формують уряд на чолі з прем'єр-

міністром. Держава поділяється на області, якими керують глави 

адміністрацій, яких призначає уряд держави; б) державу очолює королева, усі 

закони набувають чинності після затвердження парламентом і підписання 

королевою. Парламент обирають строком на сім років. До парламенту 

входять представники 12 земель, кожна з яких має власний уряд і 

законодавство; в) влада в країні в руках генерала, який очолив державу 

внаслідок заколоту. Дію конституції зупинено. Крім центральної провінції, 

до складу держави входять три землі, захоплені внаслідок військової 

операції. Є обраний парламент, але його влада дуже 

обмежена._________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ТЕМА № 2. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА 

 

У всіх системах права, і правових системах країн світу Конституційне 

право як галузь права вважається провідною, пріоритетною галуззю 

публічного права.         

 Завдання №1. Дайте визначення поняттю та заповніть табличку. 

Конституційне право – є провідною галуззю національного права. 

Отже, конституційне право України – це                                              

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

Конституційне право регулює: 

1.Суспільний і _________________________________________ 

2. 

3 

4 

5 

6 

 

Основні частини системи конституційного права 

 

 

 

 

 

Завдання №2. Дайте визначення поняттям: 
1.Конституційно-правові інститути – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2.Конституційно правові норми – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Класифікація конституційно-правових норм 
1. 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

Завдання № 3. Назвіть основні ознаки конституційного права. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №4. Дайте визначення поняттям, заповніть пропуски та 

вставте відповідні джерела конституційного права. 

 
Загальні принципи конституційного права  – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Конституційно-правові інститути – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Конституційно-правові інститутии – це певна___________конституційно-

правових_______________,що регулюють____________відносини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Завдання № 5. Назвіть основні види джерел конституційного 

права, та дайте їм коротку характеристику: 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Джерела 

конституційног

о права 
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__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Завдання №6. Дайте визначення поняттю  та заповніть пропуски в 

реченнях. 
Конституція України – це 

__________________________________________________________________, 

який був ухвалений на _________сесії_____________року. Верховна Рада 

України від імені ___________ народу, громадян України всіх 

національностей, виражаючи __________________ волю _______________, 

спираючись на багатовікову__________ українського державотворення і на 

основі здійсненого________________ нацією, усім Українським народом 

права на ____________________, дбаючи про забезпечення____________і 

_____________ людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення 

громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати 

демократичну, соціальну, правову ____________, усвідомлюючи 

відповідальність перед Богом, власною_____________ попередніми, 

нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення 

незалежності України від _______серпня 1991 року, схваленим _______ 

грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію - 

_______________ Закон України. 

 

Завдання № 7. Розв’яжіть задачі 1 – 2. 
        1. В одному з міст Луганщини громадянин прийшов на прийом до 

міського голови і пояснив секретарю питання, з яким він звертається, 

українською мовою. Вона попросила його висловити свої проблеми 

російською, тому що української мови не розуміє. Громадянин відмовився. 

Тоді секретар сказала, що на прийом він не потрапить, бо відмовляється 

пояснити суть свого питання. Дайте правовий коментар! 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Тема №3. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО В УКРАЇНІ 

Право – це обумовлена природою людини і суспільства система 

регулювання суспільних відносин. 

Завдання № 1. Дайте визначення поняттю та впишіть у таблицю 

основні етапи розвитку адміністративного права. 

 

Адміністративне право – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Етапи розвитку адміністративного права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший етап. 

Другий етап. 
 

Третій етап. 
 

Четвертий етап. 
 

П’ятий  етап. 
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Завдання №2. Дайте визначення, що таке суб’єкт та назвіть суб’єкти 

адміністративно-правових відносин. 
Суб’єкт – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Суб’єктами адміністративно-правових відносин виступають: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4_________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________ 

Завдання №3. Дайте визначення поняттю, а також заповніть таблиці 1.2. 

Адміністративне правопорушення – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Ознаки Адміністративного правопорушення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Табл.№1. 
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Назвіть основні органи, що регулюють адміністративні правопорушення: 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Табл.№2 

 

 

 

 

Завдання №4. Заповніть пропуски  у реченні. 

До джерел Адміністративного права можна віднести такі, як 

_____________України, закони, ________________________президента, 

постанови____________________________,міжнародні___________________, 

_______________центральних органів та рішення____________. 

Завдання №5. Дайте визначення поняттю та заповніть таблицю. 

Адміністративна відповідальність – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Завдання №6.  Дайте визначення адміністративного стягнення, назвати 

основні його види та пояснити їхню суть. 

Адміністративне стягнення – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Види стягнень: 

1.Попередження____________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6.Виправні роботи  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Підстави 

Адміністративної 

відповідальності 
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7._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Завдання №7. Розв’яжіть задачі 1 – 2. 
1.Громадянин Бабич щосуботи брав у свого знайомого потужну музичну 

апаратуру і до пізньої ночі мешканці усіх сусідніх будинків нервувалися 

через протиправні дії цього меломана. Бабича неодноразово попереджали, на 

нього було накладено штраф, який він сумлінно сплатив і продовжував свої 

музичні вправи. Було прийнято рішення про конфіскацію апаратури, бо саме 

вона є знаряддям вчинення адміністративного правопорушення, але, 

дізнавшись про це, Бабич довго сміявся. Чому? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2.Пенсіонерка Лаврова переходила вулицю й була затримана працівниками 

міліції, які пояснили „Ви порушили правила переходу вулиць, бо пішохідний 

перехід знаходиться зовсім недалеко, за 200 метрів від цього місця”. На це 

Лаврова відповіла „Це для вас 200 метрів - зовсім недалеко, а для 75 - річної 

людини робити такий „крюк” важко і, взагалі, - хіба я щось порушила?” А ви 

як вважаєте? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ТЕМА № 4. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС 

УКРАЇНИ 
 

Цивільне право – це одна з провідних галузей національного права 

України яка регулює певну групу правових відносин. 

Завдання №1. Дайте визначення поняттю та заповніть табличку №1. 

Цивільно-правові відносини – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 Табл.№1 Відносини 

 

               Майнові     Особисті 

 

це - ________________________             це - _____________________________            

______________________________               _____________________________ 

______________________________               _____________________________ 

______________________________               _____________________________ 

______________________________               _____________________________ 

______________________________           1. _____________________________ 

______________________________           2. _____________________________ 

                                                                       3. _____________________________ 

                                                                       4._____________________________ 

                                                                       5. _____________________________                                                   

 

 

Завдання № 2. Дайте визначення поняттям, та назвіть основні види 

цивільної дієздатності. 
Цивільна правоздатність – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Цивільна дієздатність – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Види цивільної дієздатності: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання № 3.Дайте визначення поняттям. 
Юридична особа – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Право власності – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Завдання №4. 

 

Назвіть немайнові права фізичної особи: 
1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

1. Часткова 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

______________ 

2. 
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

________ 

3._____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________ 
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5_________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________ 

8._________________________________________________________________ 

 

Особисті немайнові права – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 Види особистих немайнових прав: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Право власності – це 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Назвіть основні форми власності: 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Завдання №5. Розв’яжіть задачі 1 – 2. 

1. У міській газеті «Вечірні вісті» була надрукована стаття під назвою 

„Приходьте до них учитися.”. У статті розповідалося про низький рівень 

навчання учнів в одній з приватних спеціалізованих шкіл міста, зокрема 

зазначалося, що випускник школи В., який вивчав англійську мову 11 років, 

не зміг на вступному іспиті розповісти англійською мовою про свою сім'ю. 

Стаття завершувалася словами: «Якщо у вас є зайві гроші, то йдіть до них 

учитися».  
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Наступного дня після виходу статті всі учні школи були обурені. «У 

статті немає жодного слова правди, - говорив Сергій, - цей випускник В. 

провчився у нашому класі півроку і перейшов до іншої школи». «Що тепер 

робити?» - звернулася до всіх Ольга. «Нашому директорові треба проглянути 

Цивільний кодекс і подати позов до суду», - заявив Олег. «А до чого тут 

Цивільний кодекс? Я завжди думала, що в ньому містяться лише положення 

щодо майна,» - заперечила Лариса.  

Як ви вважаєте, чи справді цю ситуацію регулює цивільне 

право?_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. До 14-річного Владислава звернувся 15-річний Олег із проханням дати 

відеокамеру для проведення відеозапису однієї з шкільних урочистостей. 

Владислав погодився і дав власну відеокамеру у користування на 6 годин. 

Однак шкільне свято затягнулося, Олег повертався додому пізно ввечері й 

тому залишив річ у класному кабінеті. Вночі відеокамера була викрадена. 

Проаналізуйте ситуацію. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 



23 

 

ТЕМА №5. ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 

 
Господарське право – є системою норм, що регулюють господарські 

відносини, які виникають у процесі організації та здійсненні господарської 

діяльності між суб’єктами. 

 

Завдання №1.Назвіть основні ознаки господарського права, та дайте їм 

коротку характеристику. 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Завдання №2. Дайте визначення господарських відносин та проведіть 

їхню класифікацію. 

 
Господарські відносини – це                                          

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Класифікація господарських відносин 
За характером За взаємним становищем 

сторін 

За сферою дії 

1. 1. 

 

1. 

 

Завдання №3. Дайте визначення поняттям та заповніть табличку. 

Підприємство – це    

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Господарський кодекс – це 

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Засновник – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Господарський договір – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 Функції договору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умови створення підприємства 

Загальні Спеціальні 

  

 

 

1. 

2. 

4. 

5. 

3. 
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Завдання №4. Доповніть речення даючи відповіді на питання. 

  
1.Назвіть державу з її ознак: суверенна, незалежна, демократична, соціальна, 

правова____________________________________________________________ 

2.Право особи на річ(майно), яке вона здійснює відповідно до закону за 

своєю волею, незалежно від волі інших осіб – це право 

__________________________________________________________________ 

3.Одне з міст України зі спеціальним статусом__________________________ 

4.Яку  назву має угода між працівником та роботодавцем з конфіденційними 

умовами. Які не підлягають 

розголошенню______________________________________________________ 

5. Що таке – тимчасове  колективне, добровільне припинення роботи 

працівниками підприємства, установи, організації? 

__________________________________________________________________ 

 

Завдання №5. Розв’яжіть задачі 1 – 2. 

1. Мережу приватних магазинів акціонерного товариства було створено для 

реалізації електропобутових товарів. Однак за кілька місяців переважну 

частину мережі було перетворено на автосалони. Місцевий орган виконавчої 

влади, що реєстрував АТ, звернувся до суду з проханням призупинити його 

діяльність. Суд вирішив задовольнити цю вимогу.  

Як це пов′язано з правосуб′єктністю юридичної особи? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
2. Чому рішення Конституційного Суду України вважаються 

нормативними?_____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ТЕМА № 6. ТРУДОВЕ ПРАВО В УКРАЇНІ 

 

Трудове право – самостійна нормовано відокремлена система 

взаємопов'язаних правових норм, які регулюють суспільно-трудові та 

пов'язані з ними відносини суспільної організації праці з приводу реалізації 

права на працю та застосовування найманої праці на підприємствах різних 

форм власності, з поєднанням суспільно-колективних та особистих інтересів 

їх суб'єктів. 

Завдання №1. Дайте визначення поняттям та заповніть табличку. 

Предмет правового регулювання – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Трудові відносини – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

До предмету трудового права відносять: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Завдання №2. Дайте визначення поняттю та розкрийте зміст 

джерел трудового права. 

Джерела трудового права – це  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Джерела трудового права 

 

 

За юридичною силою  За сферою дії 

  

 

Суб’єкти трудового права – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Завдання №3. Висловіть власну думку та заповніть таблицю. 

Виконком міської ради прийняв рішення, згідно з яким кожен мешканець 

міста був зобов'язаний відпрацювати один день на громадських роботах з 

розчищення вулиць від снігу. Члени виконкому були одностайні в думці: наше 

місто ніхто, крім нас самих в належний стан не приведе. А яка ваша 

думка?____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Соціальне партнерство – це   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Колективна угода  Колективний договір 

- це - це 

 

 

 

Який порядок укладення колективного договору? 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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6._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Завдання №4.  Дайте визначення поняттям та проведіть паралелі між 

Зайнятим населенням, та тими кого не можна вважати безробітними. 

 
Зайнятість – це   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайняте населення 

Не можуть бути 

безробітними 
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Завдання №5. Розв’яжіть задачі 1 – 4. 

1. Адміністрація підприємства веде набір нових працівників для виконання 

підсобних робіт. На дверях відділу кадрів вивішено таке огодошення: 

„Перелік документів, обов'язкових для оформлення на роботу:  

1) паспорт;  

2) трудова книжка;  

3) атестат про середню освіту;  

4) довідка про партійну приналежність;  

5) медична довідка;  

6) довідка РЕУ про відсутність заборгованості з комунальних платежів” 

Прокоментуйте зміст огодошення з правової точки зору. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Громадянин П. влаштувався на роботу в конструкторське бюро на посаду 

інженера-програміста з випробувальним строком три місяці. Але коли цей 

строк закінчився, йому запропонували подовжити його ще на три місяці. Він 

погодився, але наприкінці цього додаткового строку його було звільнено як 

такого, що не витримав випробування. Чи відповідають дії адміністрації 

вимогам закону? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Громадянин Ю. працював викладачем бухгалтерського обліку у торгово-

економічному інституті. На запрошення керівництва заводу „Електрон” він 

вирішив перейти на завод на посаду старшого економіста. Перехід на завод 

за погодженням з адміністрацією інституту проводився у порядку 

переведення. Але коли Ю. звільнився з інституту та прийшов до відділу 

кадрів заводу, йому було відмовлено в прийнятті на роботу. Як пояснив 

директор заводу, за час оформлення переводу було знайдено 
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кваліфікованішого працівника. Як діяти громадянинові Ю., чи порушено 

закон?_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Учителька ЗОШ І-III ступенів №19 м. Ужгорода Трусова, мати 10-річних 

близнят, звернулася до дирекції школи з заявою про надання додаткової 

відпустки тривалістю 5 календарних днів одразу після закінчення щорічної 

основної відпустки. Директор школи погодився надати відпустку тривалістю 

тільки 3 календарні дні, мотивуючи це рішення тим, що згідно з ч. III ст. 10 

Закону „Про відпустки” загальна тривалість щорічних основної і додаткової 

відпусток не може перевищити 59 календарних днів, а Трусова, як педагог, 

має щорічну відпустку тривалістю 56 календарних днів. Чи правомірне 

рішення директора? Свою відповідь обґрунтуйте. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ТЕМА №7. ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

 

Соціальний захист – це система економічних, соціальних та 

організаційних заходів, які здійснюються державою для підтримки 

незахищених верств населення - пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни, 

багатодітних сімей та інших малозабезпечених громадян. 

Завдання № 1.  

Право соціального забезпечення – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Назвіть основні види соціального забезпечення: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Заповніть таблицю 

Соціальне обслуговування 

Соціальні послуги Матеріальна підтримка 
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Впишіть пропуски у реченнях 

 

Закон ________________про пенсійне забезпечення був ____________ 5 

__________1991року.За цим ________________всі ______________________ 

Мають право на _________________та _______________________________ 

Забезпечення, і серед них основним видом _________________є __________. 

Завдання №2. Дайте визначення поняттям та заповніть таблицю, а 

також вставте пропуски  речення. 

Пенсія – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Пенсія 

Страхова Державна Трудова Соціальна 

    

 
Годувальник – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Непрацездатні члени сім’ї – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Завдання № 3. Проведіть паралелі між видами соціального 

обслуговування, та їхніми ознаками. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №4. Дайте визначення поняттям та назвіть основні види 

допомоги. 

Допомога – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Захист держави – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Соціальні послуги 

Матеріальна 

підтримка 

Санаторії 

Курорти 

Надання протезів 

Речі 

Засоби 

пересування 

Кошти  
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Основні види допомоги: 

1.При похоронах. 

2.____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Разова допомога – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Періодична допомога – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Щомісячна допомога – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Завдання № 5. Розв’яжіть задачу. 

 

1. 16-річний Василь, який працював у фірмі „Гарант”, більшу частину 

своєї зарплати пропивав. Він ходив в убогому одязі, зношених черевиках, не 

мав грошей на ліки, а іноді й на харчі. Батько Василя давно помер, а самотня 

мати мала дуже малі доходи. У зв'язку з вищевикладеним вона звернулася із 

заявою до суду про обмеження її сина у дієздатності. Василь був упевнений в 

тому, що він не буде обмежений у дієздатності. По-перше, обмежити у 

дієздатності можна тільки осіб, які є повністю дієздатними. По-друге, у нього 

немає сім'ї, яку він ставив би у тяжке матеріальне становище. Дайте оцінку 

аргументам 

Василя.____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ТЕМА №8. ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА. СІМЕЙНИЙ КОДЕКС 

УКРАНЇИ. 

 

Сімейне право, як галузь права – це сукупність правових норм, що 

регулюють особисті немайнові та майнові відносини між подружжям,між 

батьками та дітьми, та ін. 

Завдання №1. Дайте визначення поняттям, та заповніть таблицю. 

Шлюб – це    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Предмет сімейного права – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №2. Заповніть пропуски у реченні та допишіть таблицю. 

Згідно ст.(статті)______________Конституції______________ «Сім’я, 

дитинство, _______________________________державою». Шлюб – 

ґрунтується  на _____________________________________та жінки, де кожен 

_______________рівні_______________. Якщо ж розглядати ст.52 

____________України,  то з неї випливає, що діти _____________у своїх 

Мета 

регулювання 

сімейних 

відносин 
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правах незалежно від_____________. Будь-яке насильство 

_______________законом. 

Дайте  визначення поняттям, а також впишіть у таблицю найголовніші 

складові системи сімейного права. 

 
Нормативно-правові акти – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Договір – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Закон – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Система сімейного права 

1. 2. 3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 10. 

 

Завдання №3. Дайте відповіді на запитання. 
1.Сімейний кодекс України був прийнятий у? 

__________________________________________________________________ 

2.Він вміщує в собі _____________розділів, та _________________статей. 

3.У якому розділі вміщуються статті про права та обовязки матері, батька, 

дитини?___________________________________________________________ 
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4.Чи мають право всиновлювати  дітей представники інших країн(іноземці). 

Якщо можуть, то на який основний документ вони будуть 

опиратися?_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Чи дозволяється вступати у шлюб особам, які паралельно перебувають у 

шлюбі відповідно до нашого законодавства? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Завдання №4. Виконайте завдання №1 та заповніть таблицю. 

Шлюбний договір – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Порядок укладення шлюбу: 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

.__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недійсність шлюбу 

1. 2. 

3. 4. 

6. 5. 
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Завдання № 5. Розв’яжіть задачі 1 – 2. 

1.Громадянин П. та громадянка М. звернулися до РАЦСу з проханням 

зареєструвати їх шлюб. Прийнявши заяву, співробітники РАЦСу призначили 

строк реєстрації шлюбу через місяць після подання заяви. Але молоді не 

погодилися з цим, вони пояснили, що багато років знають один одного, тому 

для них додаткові роздуми не потрібні, до того ж П. - геолог, через кілька 

днів повинен виїжджати в експедицію на весь польовий сезон – більше, ніж 

півроку. Чи можна вирішити цю проблему? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. В якій із нижченаведених ситуацій має місце порушення принципу 

добровільності шлюбу:  

Ситуація 1. 20-річна Світлана, яка була вагітною від Івана, заявила 

останньому, що накладе на себе руки, якщо той не візьме з нею шлюб. Шлюб 

між ними було зареєстровано.  

Ситуація 2. 29-річна Надія, зневірившись у невдачах щодо влаштування 

особистого життя, погодилася на пропозицію 50-річного Феофана взяти з 

ним шлюб.  

Ситуація 3. 22-річна Галина, яка з раннього дитинства потерпала від 

матеріальної скрути, погодилася на пропозицію Германа, заможного 

чоловіка, одружиться з ним.  

Ситуація 4. Батьки Ольги заявили останній, що зречуться її, якщо вона не 

побереться з багатим Юрієм. Дочка врешті-решт дала на це 

згоду._____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ТЕМА № 9. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО В УКРАЇНІ 

 

Земельний фонд України – це один з важливих ресурсів держави. 

Завдання №1. Заповніть пропуски у реченнях. 

Земельна реформа – це складова економічної реформи. Її 

_________________ 

є перерозподіл_________________з одночасною передачею їх у ___________ 

власність, з метою створення ____________для рівноправного розвитку 

різних форм 

_______________________________________________________.Вона була 

прийнята _____ березня______________року.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

_______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

_________________________________ 

 

 

Завдання №2. Визначте основні методи в системі земельного права 

України та дайте їм коротку характеристику. 

Метою земельного права України: 

Земельне право – це 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

____________________ 

Предмет_____________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
_____________________________

_____________________________

_____________________________

__________________ 

Об’єкт 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________ 
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1.Імперативний - 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

У яких випадках наступає право приватної власності? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

  

 
 

Права: 

 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________ 

 

Обов’язки : 
1._________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Права та обов’язки власників 

землі 
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5._________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

Завдання №3.Дайте визначення поняттям. 

Приватизація – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

Право земельного сервітуту – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

Власник – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

Землекористування – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

Завдання №4. Дайте визначення поняттям та заповніть таблицю. 

Податки – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

Пай- це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

Застава – це 

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Земельні спори – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №5. Розв’яжіть задачу. 
1.Громадяни М. та П. прийняли рішення про розлучення та звернулися до 

суду. Неповнолітній син за спільним рішенням мав залишитися з матір'ю М., 

але виникла суперечка щодо розподілу майна. Чоловік П. зазначив, що він 

протягом усього періоду перебування у шлюбі працював на двох роботах, 

отримуючи досить великі гроші, саме за них було придбано сучасну 

апаратуру, збудовано дачу. В той же час дружина М. тривалий час не 

працювала, була домогосподаркою. У зв'язку з цим П. вимагав виділити 

дружині 1/3 майна, а інші 2/3 залишити за ним. Яким має бути рішення 

суду?______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Розміри 

податків 
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ТЕМА №10 ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 

 

Екологічне право - це система правових норм і принципів, якими 

регулюються та охороняються суспільні відносини щодо охорони 

навколишнього природного середовища і раціонального використання 

природних ресурсів . 

Завдання №1. Дайте визначення поняттям та заповніть таблицю. 

 

Предмет екологічного права – це  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Екологічне законодавство – це 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Метод екологічного права: 

1.______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________________ 

6.______________________________________________________________________ 

7.______________________________________________________________________ 

8.______________________________________________________________________ 

 

 

Екологічні відносини 
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Завдання №2.  Визначте об’єкти та суб’єкти екологічного права. 

 

Об’єкт екологічного права 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Хто може виступати суб’єктом в екологічному праві? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Які складові можна віднести до підгалузей екологічного 

законодавства? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №3. Впишіть пропуски в реченні та дайте визначення 
поняттям. Закон України «Про охорону навколишнього ________________» 

- це документ __________________ характеру, у якому встановлено базові 

Джерела 

екологічного 

законодавчтва 
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принципи охорони, об’єкти __________, засади ____________, екологічні 

заходи, наукові ___________________, екологічні права _______________ 

Діяльність _________________, державне забезпечення, екологічні 

__________________, а також контроль та ________________. Природні 

ресурси можна умовно поділити на загальнодержавні та 

________________________. 

Загальнодержавні природні ресурси – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Місцеві – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Обов’язки громадян – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Право власності – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Юридична відповідальність – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Завдання №4. Дайте визначення поняттю та заповніть таблицю. 
Червона книга України – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Екологічне правопорушення 

Об’єкт -  Предмет -  Суб’єкт -  

 

Задання №5. Розв’яжіть задачу. 

Петро та Степан яким по 14 та 15 років  проживають у м. Києві, на новорічні 

свята вони вирішили поїхати до своєї бабусі. Приїхавши до неї вони 

вирішили сходити в ліс, де вирішили зрубати одне з дерев. По дорозі до дому 

їх зупинили правоохоронні органи і звинуватили у неправомірній діяльності, 

адже те дерево що вони зрубали було занесене до Червоної книги України. 

Яка їх очікує відповідальність? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ТЕМА № 11. ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ. 

 
Завдання №1. Дайте визначення поняттям та заповніть таблицю. 

 

Фінанси та фінансова діяльність – це завжди грошові відносини. 

Фінанси – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Фінансова діяльність держави – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Фінансова система – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Складові фінансової 

системи 
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Завдання №2. Заповніть пропуски у таблиці та дайте визначення 

поняттю. 

 

Фонди 

Бюджетні __________________ 

___________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Позабюджетні__________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

  

Бюджетні фонди – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Позабюджетні фонди – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Завдання № 3. Дайте визначення поняттям та складіть табличку. 

Фінансові правовідносини – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Фінансовий контроль – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Назвіть органи, що керують фінансовою діяльністю: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 
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4.____________________________________________________________ 

5____________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №4. Заповніть пропуски у реченнях та дайте визначення 

поняттям. 
Бюджет – це фінансовий _______________ утворення і _________________ 

фінансових ___________________держави. Бюджет приймається на 

_________рік. Якщо звернутися до бюджетного кодексу України, то він був 

_____________ , _____січня __________року. Він вміщує в собі 

___________статей,  __________глав, та _______розділів. Бюджетний кодекс 

України у свою чергу також поділяється на  дві частини – це 

________________та особлива. Виконання державного бюджету покладено 

на _______________________. 

Податок – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Податкова система – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Податки 

 

 

 

 

 

Прямі 

 

 

 

 

 

 
 

Непрямі  

 

 

 

 

 

 

 

Форми  контролю 
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ТЕМА №12 ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

 

Кримінальне право — галузь права України, норми якої визначають 

загальні засади кримінальної відповідальності, вичерпний перелік діянь, 

котрі є злочинами, та покарання, що можуть застосовуватися до осіб, які їх 

скоюють. 

У науці кримінального права поняття  «кримінальне право» 

розглядають у двох площинах: 1) як галузь юридичної науки, яка вивчає 

чинне законодавство про кримінальну відповідальність і практику його 

застосування; 2) як галузь законодавства України 

Завдання №1. Визначте предмет, метод та норми кримінального 

права України. 

Предмет - 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Метод -

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 До кримінально-правових норм можна віднеси: 
1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Завдання №2. Заповніть таблицю. 

Санкції 

Відносно-визначені Альтернативні 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №3. Дайте визначення поняттям та визначте основні стадії 

винекнення злочину та крадіжки. 

 

Злочин – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Функції кримінального 

права 

Охоронна 
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Суспільна небезпека – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Об’єкт злочину – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Суб’єкт злочину – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Стадії винекнення злочину: 
1._________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

Крадіжка: 
1._________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

Завдання №4. Заповніть таблицю та дайте визначення поняттям. 
Співучасть у злочині – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Види співучасників 
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Кримінальне покарання – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Види покарань:  

1.Громадські роботи. 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________ 

7.____________________________________________________________ 

 Види покарань до неповнолітніх: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

Завдання №5. Розв’яжіть задачі 1 – 2. 

1. Громадянин Російської Федерації, перебуваючи у родичів у 

Дніпропетровську, вчинив грубе порушення правопорядку. За це 

адміністративне правопорушення було прийнято рішення про видворення 

цієї особи з України. Чи не занадто сувору санкцію вжито і взагалі, чи 

відповідає це українському законодавству? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Представник вірменської торгівельної компанії, який працював у її 

Полтавській філії, скоїв злочин, який за законами Вірменії злочином не 

вважається, і був засуджений. Його земляки подали скаргу, бо вважають, що 

рішення суду є незаконним і засуджений постраждав лише через те, що 

належить до числа осіб кавказької національності. Ця скарга перед вами, 

ваше 

рішення?__________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Тема №13. ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

 

Для забезпечення верховенства права у суспільстві держава проводить 

пра-воохорону діяльність, яка спрямована на захист прав і свобод громадян 

та гарантій їх здійснення. Для її ефективного здійснення держава 

створюєправоохороні органи. 

Правоохоронні органи — державні органи, що проводять 

правоохоронну діяльність, основним завданням якої є боротьба зі 

злочинністю та іншими правопорушеннями у всіх сферах суспільного життя, 

забезпечення охорони прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а 

також держави в цілому від протиправних посягань. 

 

Завдання №1.заповніть таблиці 1 та 2 та дайте їм коротку 

характеристику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознаки правоохоронних 

органів 
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Завдання №2. Дайте визначення поняттям та назвіть головні 

правоохоронні функції. 

Прокуратура – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ЗСУ – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

СБУ – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Головні правоохоронні функції: 
1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

Правоохоронні 

органи 
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3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________ 

Завдання № 3. Заповніть таблиці. 

Генеральна прокуратура 

1. Підтримує державне обвинувачення 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №3. Назвіть основні види поліції. 
Поліція – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Органи 

внутрішніх 

справ 
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Завдання МВС України: 
1.____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Завдання №4. Дайте визначення поняттям та встановіть основні види 

юридичних допомог. 
Оперативно-розшукова діяльність – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Адвокатура – це 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Види юридичних допомог: 

Поліція 
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1.____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________ 

Завдання №5. Розв’яжіть задачу. 

Прокурор, здійснюючи нагляд за виконанням законів у місцях позбавлення 

волі, виявив за допомогою керівництва колонії, що у ній за вироком суду 

утримується неповнолітній, якому на момент скоєння злочину (розбій) не 

минуло 14 років. На прохання керівництва колонії прокурор, посилаючись на 

Закон України "Про прокуратуру", негайно звільнив незаконно засудженого і 

з батьками відправив додому.  

Чи правильне рішення прокурора? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ВИСНОВКИ 

 
Вивчення права і держави було важливе завжди, але в сучасний період 

особливо.           

 Історично розвиток людського суспільства – від первісної родової 

громади до рабства і феодалізму, від них до капіталізму і соціалізму, а потім 

до посткапіталізму і постсоціалістичного цивільного ладу (від латинського 

«cіvіs» - громадянин) означає прогрес волі. Однак це загальна тенденція 

розвитку не завжди виявляється лінійною.  

У сучасному розумінні, право і держава нерозривно пов'язані. Форма 

влади, у якій не забезпечується воля і формальна рівність прав громадян, не 

може називатися державою. У таких суспільствах панує деспотичний лад. У 

залежності від історичного типу суспільства, деспотизм приймає різні форми.  

Норми, що регулюють відносини в таких суспільствах не можуть 

називатися правом, як самі деспотії не можуть називатися державою.  

Державою варто визнати лише таку форму організації офіційної 

соціальної влади, що забезпечує дотримання природжених і невідчужуваних 

прав і воль людини, верховенство правового закону, організації системи 

державної влади на основі принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу 

і судову.  
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