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Пояснювальна записка 
 
В умовах становлення України як демократичної, правової держави, в ході формування 

засад громадянського суспільства необхідно на державному рівні вдосконалювати правову 
освіту населення, створювати належні умови для того, щоб громадяни набували правових 
знань, вирішували питання розвитку правосвідомості та правової культури населення, 
подолання правового нігілізму. Це можна забезпечити, насамперед, шляхом удосконалення 
правової освіти студентів.  

Програма дисципліни „Основи правознавства” розрахована на студентів, які навчаються 
за різними спеціальностями, та містить основні поняття різних галузей права: конституційного, 
цивільного, сімейного, трудового, адміністративного,кримінального та. ін., а також основні 
поняття про державу і право. 

Метою вивчення дисципліни „Основи правознавства” є здійснення комплексу 
виховних, навчальних та інформаційних заходів, спрямованих на створення належних умов для 
того, щоб студенти здобували необхідний обсяг правових знань, набували навичок у їх 
застосуванні, потрібних для реалізації своїх прав і свобод, а також виконання покладених на 
них обов’язків. 

Завдання курсу „Основи правознавства”: 
- розкрити студентам поняття „держава”, „право”; ознайомити їх з особливостями 

історичного розвитку держави та права, правової думки. 
- ознайомити студентів з основними положеннями основних галузей права, таких як 

цивільне право, підприємницьке право, сімейне право, трудове право, адміністративне та 
кримінальне право. 

- навчити студентів користуватися юридичною літературою та нормативною базою. 
- навчити використовувати здобуті знання для реалізації та захисту своїх прав та свобод. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Тематичний план вивчення дисципліни «Основи правознавства» 
для підготовки молодших спеціалістів економічних спеціальностей 

на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) 
 

Кількість годин № 
п/п 

Назва теми 
Всього  Лекцій  Семінар 

ських 
занять 

Самос 
тійної 
роботи 

1 Основи теорії держави 3 2 - 1 
2 Основи теорії права. Правовідносини та юридична 

відповідальність 
4 2 - 2 

3 Основи конституційного права України 3 2 - 1 
4 Правовий становище людини та громадянина в 

Україні 
3 2 - 1 

5 Державні органи України 6 2 2 2 
6 Основи цивільного права України. Спадкування в 

Україні 
4 2 1 1 

7 Основи сімейного права України 4 - 2 2 
8 Основи житлового права України 3 2 - 1 
9 Основи трудового права  та соціального захисту 5 2 1 2 
10 Основи фінансового права України 3 2 - 1 
11 Основи господарського права України 3 2 - 1 
12 Основи екологічного права України 3 - 2 1 
13 Поняття адміністративного права та 

адміністративного проступку 
3 2 - 1 

14 Основи кримінального права України  3 2 - 1 
15 Кримінальна відповідальність 4 - 2 2 

РАЗОМ 54 24 10 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Програмний матеріал до вивчення дисципліни „Основи 
правознавства” 

 
Тема 1. Основні теорії держави 
Основні теорії походження держави. Поняття та ознаки держави. Поняття та види 

функцій держави. Класифікація держав за їх формою: форма державного устрою, форма 
державного правління, форма політичного режиму. Історичні типи держав: поняття, 
типологізація (формальний, цивілізаційний, індустріальний) Поняття та характеристика 
демократії. Поняття та ознаки правової держави. Співвідношення держави та громадського 
суспільства 

 
Тема 2. Основи теорії права. Правовідносини та юридична відповідальність 
Поняття права. Поняття та види соціальних норм. Поняття норм моралі та їх 

співвідношення з нормами права. Джерела (форми) права. Функції права. Принципи права. 
Поняття правової системи та її види. Поняття системи права. Поділ права на галузі, правові 
інститути, правові норми. Об’єктивне та суб’єктивне право. 

Норма права Поняття законодавства. Структура законодавства. Поняття та види 
нормативно-правових актів. Тлумачення норм права. Поняття та види систематизації 
законодавства.  

Поняття та види правовідносин. Ознаки правовідносин. Склад правовідносин. Підстави 
виникнення правовідносин. Юридичні факти. Види правовідносин. 

Поняття та види правопорушення. Ознаки правопорушення. Структура 
правопорушення. Поняття та ознаки юридичної відповідальності. Мета юридичної 
відповідальності. Принципи юридичної відповідальності. Підстави юридичної відповідальності. 
Види юридичної відповідальності. Поняття законності та правопорядку, правосвідомості та 
правової культури. 

 
Тема 3. Основи конституційного права  
Поняття конституційного права: його предмет та джерела. Поняття конституції. Види 

конституцій. Історичний розвиток Конституції України. Акт проголошення незалежності 
України. Характеристика Конституції України та її структура. Особливості внесення змін до 
Конституції України. Українська символіка. Державні утворення, що існували на території 
сучасної України. 

 
Тема 4. Правове становище людини і громадянина в Україні 
 
Поняття „людина”, „особа”, „громадянин”, їх єдність та відмінність. Поняття 

громадянства України. Припинення громадянства України. Права та свободи людини та 
громадянина за Конституцією України. Конституційні обов’язки людини та громадянина. 
Гарантії та механізм захисту прав і свобод Поняття „іноземець”, „біженець”, „особа без 
громадянства”. Правовий статус іноземців в Україні. Правовий статус біженців в Україні 

 
Тема 5. Державні органи України 
Поняття та ознаки органу державної влади. Верховна Рада України. Президент 

України. Кабінет Міністрів України. Центральні органи виконавчої влади. Місцеві органи 
виконавчої влади. Місцеве самоврядування в Україні. Поняття та види референдумів в Україні. 
Поняття та види виборів. 

Поняття правосуддя. Ознаки та принципи правосуддя в Україні. Поняття судочинства. 
Судова система України. Конституційний Суд України. Правовий статус суддів в Україні. 

Поняття правоохоронної діяльності і Україні. Ознаки правоохоронної діяльності. 
Поняття прокуратури. Органи внутрішніх справ України. Державна податкова служба. Служба 
безпеки України. Інші правоохоронні органи України: митні органи, прикордонні війська, 
Антимонопольний комітет, контрольно-ревізійна служба, управління державної охорони, 
державна виконавча служба, орган захисту прав споживачів. Органи з виявлення та 
розслідування злочинів. 



Поняття правозахисної діяльності. Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини. Юстиція України. Нотаріат в Україні. Адвокатура в Україні. 

 
Тема 6. Основи цивільного права України. Спадкування в Україні 
Поняття цивільного права. Предмет цивільного права.  Поняття цивільно-правових 

відносин, їх ознаки. Цивільна правоздатність. Цивільна дієздатність. Поняття юридичної особи. 
Види юридичних осіб. Ознаки юридичної особи. Порядок створення юридичної особи. Майнові 
права. Особисті немайнові права. Порядок захисту майнових та особистих немайнових прав. 
Поняття права власності. Складові права власності: право користування, право розпорядження, 
право володіння. Захист права власності. Строки та терміни в цивільному праві. 

Поняття цивільної угоди, договору, правочину. Ознаки цивільного договору. Порядок 
укладення цивільного договору. Розірвання цивільного договору. Види цивільних договорів. 
Договір купівлі-продажу. Договір дарування. Договір найму. Договір оренди. Договір позики та 
позички. Договір міни (бартеру), та ін. 

Поняття спадкування. Поняття спадщини. Місце відкриття спадщини. Час відкриття 
спадщини. Обмеження в спадкуванні. Спадкування за законом. Спадкування за заповітом. 
Особливості складання заповіту. Поняття права інтелектуальної власності. Об’єкти права 
інтелектуальної власності. Складові права інтелектуальної власності. Поняття авторського 
права. Права авторів. Реєстрація авторського права. Захист авторських прав. Об’єкти 
авторського права. 

 
Тема 7. Основи сімейного права України 
Поняття сімейного права. Поняття шлюбу. Укладання шлюбу. Шлюбний вік. 

Обмеження щодо укладення шлюбу. Припинення шлюбу. Розірвання шлюбу  в суді. Права та 
обов’язки подружжя. Права та обов’язки батьків. Права та обов’язки дітей. Позбавлення 
батьківських прав. Форми влаштування дітей позбавлених батьківського піклування. Інститут 
усиновлення. Порядок усиновлення. Патронатство. Опіка. Піклування. Шлюбний договір. Види 
актів цивільного стану 

 
Тема 8. Основи житлового права України 
Поняття житлового права України. Предмет правового регулювання житлового права. 

Метод житлового права. Система та джерела житлового права. Поняття та види житлового 
фонду. Право на житло та умови його реалізації. Договір житлового найму. Особливості 
користування гуртожитком. Особливості користування службовим жилим приміщенням. 
Приватизація житла. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Житлові спори та 
порядок їх вирішення. Відповідальність за порушення норм житлового законодавства.  
 

Тема 9. Основи  трудового права та соціального захисту 
Загальна характеристика Кодексу Законів про працю. Поняття трудового права, його 

система. Поняття трудового договору. Сторони та строк дії трудового договору. Колективний 
договір: поняття, сторони, порядок укладання. Порядок та умови прийняття на роботу. Порядок 
припинення трудового договору з ініціативи працівника. Порядок припинення трудового 
договору з ініціативи роботодавця. 

 Робочий час та його види. Надурочні роботи.  Скорочений та неповний робочий час. 
Облік робочого часу. Поняття часу відпочинку. Види часу відпочинку. Додаткові відпустки. 
Оплата праці. Поняття та структура заробітної плати. Особливості праці неповнолітніх.   

Трудова дисципліна. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Види та порядок 
накладення і зняття дисциплінарних стягнень. Матеріальна відповідальність сторін трудового 
договору. Трудові спори та порядок їх вирішення. Охорона праці та державна політика у цій 
сфері. 

Конституційне право на соціальний захист. Поняття, предмет, структура права 
соціального забезпечення. Джерела права соціального забезпечення. Поняття та види 
соціального забезпечення. Основи пенсійного забезпечення в Україні. Види пенсій за 
законодавством України. Особливості соціального захисту окремих категорій громадян ( осіб, 



звільнених з військової служби; громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської 
катастрофи; сім’ям з дітьми). Поняття  та види допомог.  

 
Тема 10. Основи фінансового права України 
Поняття фінансів та фінансових відносин. Поняття фінансової діяльності держави. 

Поняття фінансової системи. Поняття, предмет, метод, завдання та система фінансового права 
України. Державні органи, що керують фінансовою діяльністю. Поняття та порядок організації 
фінансового контролю. Бюджетне право. Державний бюджет України. Бюджетний устрій. 
Бюджетний процес. Бюджетний кодекс України. Поняття та види державних доходів. 
Неподаткові доходи. Податкова система України. Поняття та види податків і зборів. Поняття 
державних витрат та бюджетного фінансування.  

 
Тема 11. Основи господарського права України 
Поняття господарського права України. Загальна характеристика господарських 

правовідносин. Поняття та види господарської діяльності. Поняття та характеристика 
непідприємницької господарської діяльності.  Поняття та ознаки підприємницької діяльності. 
Принципи підприємницької діяльності. Суб’єкти підприємницької діяльності. Поняття 
підприємства. Види підприємств. Об’єднання підприємств.  Обмеження в здійсненні 
підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Фізична 
особа – підприємець. Державна реєстрація підприємства. Надання ліцензій, патентів. Порядок 
припинення підприємницької діяльності. Поняття та види господарських договорів. 
Господарські правопорушення. Господарсько-правова відповідальність.  

 
Тема 12. Основи екологічного права України 
Поняття, предмет, методи та завдання екологічного права України. Екологічне 

законодавство. Поняття навколишнього природного середовища. Екологічні права та обов’язки 
громадян. Поняття та види природокористування. Права та обов’язки природо користувачів. 
Право власності на природні об’єкти. Поняття та форми екологічної експертизи. Поняття та 
види екологічних правопорушень. Відповідальність за порушення норм екологічного 
законодавства. Червона книга України 

 
Тема 13. Поняття адміністративного права та адміністративного проступку 
Адміністративне право: поняття, предмет, метод. Поняття адміністративного 

проступку. Ознаки адміністративного проступку та його склад. Вид адміністративних 
правопорушень. Поняття адміністративного стягнення. Види адміністративних стягнень. 
Відповідальність неповнолітніх осіб за адміністративні проступки. 

 
Тема 15. Основи кримінального права України 
Поняття, джерела, система кримінального права. Поняття злочину. Види злочину. 

Склад злочину. Вік з якого настає кримінальна відповідальність. Суб’єкт злочину. Відмінність 
кримінального злочину від адміністративного проступку. Вина. Форми вини. Стадії вчинення 
злочину. Поняття співучасті. Обставини, що виключають злочинність діяння. 

 
Тема 16. Кримінальна відповідальність 
Поняття кримінальної відповідальності. Поняття покарання. Види кримінального 

покарання. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. Пом’якшуючі обставини 
вчинення злочину. Обтяжуючі обставини вчинення злочину. Призначення покарання. Поняття 
неосудності 
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