
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Факультет права та міжнародних відносин  

Кафедра публічного та приватного права 

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ.  

Змістовий модуль: ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ І ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА» 

 

 
Курс: ІІІ 

Семестр – 6 

Спеціальність: 061 Журналістика. 

Форма проведення: онлайн тестування 

Тести розміщені в ЕНК «Суспільно-політичні студії» в рубриці 

«ЕКЗАМЕН» 

3 курс, ЖУР, денна ф.н. за посиланням:  

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21727 

3 курс, ЖУР, заочна ф.н. за посиланням:  

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21726  

Можливість надати відповідь активізується під час проведення 
екзамену – за розкладом. 

Екзамен з дисципліни «Суспільно-політичні студії. Змістовий 

модуль: Основи правових знань і трудового законодавства» 

включає 20 питань із множинним вибором відповіді. Кількість 

дозволених спроб: одна. 

Під час складання екзамену студент має вийти на зв’язок в Google 

Meet. 

 

Тривалість проведення: 2 академічні години (80 хв). 

Максимальна кількість балів 
з дисципліни «Суспільно-політичні студії»:   40 балів, з них:.  

20 балів з «Суспільно-політичні студії. 

Змістовий модуль: Основи правових знань 

і трудового законодавства». 

По одному балу за кожну правильну 

відповідь на  тестове питання. 
 

Критерії оцінювання: 
 

Кількість 
балів 

Значення оцінки 

17-20 балів 
Студент вільно володіє теоретичним матеріалом та аналізує матеріал на високому 

рівні 



16-13 балів 
Студент володіє теоретичним матеріалом та аналізує матеріал на достатньому 
рівні. 

12-8 балів 
Студент володіє теоретичним матеріалом на рівні, необхідному для подальшого 
навчання або професійної діяльності. 

7-1 балів Студент володіє теоретичним матеріалом та аналізує матеріал на низькому рівні. 

 

Перелік допоміжних матеріалів: 

- Будь-якими допоміжними джерелами забороняється користуватися під час  екзамену. 

 

 

Перелік питань до екзамену: 
 

1.     Охарактеризуйте право як систему загальнообов’язкових правових норм. 

2.     Розкрийте зміст поняття правопорушення, його склад і види. 

3.     Проаналізуйте поняття та види юридичної відповідальності. 

4.     Охарактеризуйте конституційне право як провідну галузь національного права України. 

5.     Охарактеризуйте конституційні права та обов'язки громадян України. 

6.     Проаналізуйте громадянство України як один з інститутів конституційного права. 

7.     Надайте характеристику системі органів державної влади і місцевого самоврядування в 

Україні. 

8.     Охарактеризуйте Президента України як главу держави. 

9.     Охарактеризуйте Кабінет Міністрів України - Уряд України. 

10.   Охарактеризуйте Верховну Раду України як єдиний орган законодавчої влади в Україні. 

11.   Охарактеризуйте поняття, основні завдання та функції поліції в Україні. 

12.   Проаналізуйте поняття та види адміністративних стягнень. 

13.   Проаналізуйте злочин: поняття, види та стадії вчинення. 

14.   Проаналізуйте кримінальні покарання: поняття та види. 

15.   Проаналізуйте цивільно-правові договори: поняття і види. 

16.   Розкрийте зміст договору купівлі-продажу. 

17.   Охарактеризуйте договір найму. 

18.   Охарактеризуйте права споживачів. 

19.   Поняття, елементи і форми власності в Україні. 

20.   Надайте характеристику цивільно-правовій відповідальності. 

21.   Надайте характеристику спадковому праву України. 

22.   Надайте характеристику договору дарування та спадкового договору. 

23.   Охарактеризуйте  зміст шлюбу. Порядок і умови укладання  шлюбу. 

24.   Охарактеризуйте припинення шлюбу. 

25.   Розкрийте зміст шлюбного контракту. 

26.   Характеристика прав дитини за міжнародними документами. 

27.   Розкрийте зміст прав дитини за національним законодавством. 

28.   Охарактеризуйте усиновлення за законодавством України. 

29.   Охарактеризуйте позбавлення батьківських прав за законодавством України. 

30.   Охарактеризуйте трудовий договір: поняття, зміст і види. 

31.   Охарактеризуйте припинення трудового договору. 

32.   Охарактеризуйте робочий час: поняття та види. 

33.   Характеристика понять  неповного робочого  часу та ненормованого  робочого  дня. 

34.   Охарактеризуйте час відпочинку: поняття та види. 

35.   Охарактеризуйте поняття дисципліни праці та методи її забезпечення. 

36.   Визначте особливості внутрішнього трудового розпорядку. 

37.   Охарактеризуйте заохочення: поняття, види. 

38.   Проаналізуйте гарантійні та компенсаційні виплати. 

39.   Охарактеризуйте різновиди відпусток. 

40.   Розкрийте зміст охорони праці працівників.



Зразки тестових питань: 
 

 

 

Екзаменатор Н.О. Обловацька 

 

Завідувач кафедри публічного 

та приватного права                                                                              Л.В. Орел 

 


