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СИЛАБУС 

ПРАВОЗНАВСТВО 
Назва освітньої компоненти 

1) Шифр за освітньою програмою ВК2 

2) Навчальний рік:  2022-2023 

3) Освітній рівень:  перший рівень вищої освіти (бакалавр) 

4) Форма навчання: денна 

5) Галузь знань: 05 «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ» 

6) Спеціальність, назва освітньої програми: 051 Економіка 

7) Статус освітньої компоненти: вибіркова 

9) Семестр: 2 

10) контактні дані викладача: старший викладач кафедри технологій захисту 

навколишнього середовища та охорони праці КНУБА  Савченко А.М. моб. тел. 0632453405 

 

сторінка викладача на сайті КНУБА: https://www.knuba.edu.ua/savchenko-a-m-%ef%bf%bc/ 

12) Мова навчання: українська 

13) Необхідні ввідні дисципліни: (що треба вивчити, щоб слухати цей курс)  

Вивчення курсу «Правонавство» базується на базових знаннях з шкільних курсів 

«Правознавство». 

14) Мета курсу: одержання студентами правових знань з теорії держави і права, основних 

засад конституційного, адміністративного, цивільного та інших галузей права задля 

підвищення рівня їх правосвідомості та правової культури, сприяння виробленню уміння 

орієнтуватися у діючому законодавстві, правильному застосуванню правових норм у 

конкретних правовідносинах. 
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 1 ІК Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у сфері економіки в процесі професійної діяльності, що 

передбачає застосування теорій та методів економічної науки і 

характеризується комплексністю й невизначеністю умов 

2 ЗК7 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

3 ЗК10 Здатність бути критичним і самокритичним 

4 ЗК11 Здатність приймати обґрунтовані рішення 

5 СК8 Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та 

соціально-трудових відносин 
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15) Результати навчання: 

№ Програмний результат навчання  

Метод перевірки 

навчального 

ефекту 

Форма 

проведення 

занять 

Посилання на 

програмні 

компетентност

і 

1. 

 ПР04.  Уміння приймати 

обґрунтовані виважені рішення. 
Дискусія, 

обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, 

доповідь 

Лекційні та 

практичні 

заняття 

ІК, ЗК7, ЗК10, 

ЗК11, СК8 

2. 

ПРН 11. Вміння проаналізувати та 

оцінити економічну політику 

підприємства та визначити 

тенденції розвитку. 

Дискусія, 

обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, 

доповідь 

Лекційні та 

практичні 

заняття 

ІК, ЗК7, ЗК10, 

ЗК11, СК8 

3. 

ПРН 16. Здатність враховувати 

історичний, політичний, 

екологічний і соціальний контекст 

при аналізі економічних явищ. 

Дискусія, 

обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, 

доповідь 

Лекційні та 

практичні 

заняття 

ІК, ЗК7, ЗК10, 

ЗК11, СК8 

16) Структура курсу 

Форма 

навчання 
Лекція 

Практичне 

заняття 

Лабораторні 

заняття 

Курсовий проект/ 

курсова робота/ РГР/ 

Контрольна робота 

Самостійні 

робота 

Загальна 

кількість 

годин 

денна 22 8 - КР 30 60 
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17) Зміст курсу окремо по кожній формі занять:  

Лекції: 

Тема 1.  Основи теорії держави. Виникнення держави. Теорії походження держави. Поняття 

та ознаки держави. Завдання та функції держави. Форма держави. Громадянське суспільство 

і правова держава. 

Тема 2.  Основи теорії права. Причини та умови виникнення права. Поняття права (сутність, 

принципи, функції). Джерела права. Система права.  

Тема 3.  Основи конституційного права України.. Народовладдя в Україні та форми його 

здійснення. Громадянство України як один з інститутів конституційного права. 

Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України, гарантії їх дотримання.  

Загальна характеристика системи органів державної влади і місцевого самоврядування в 

Україні.  

Тема 4. Основи адміністративного права України. Адміністративно-правові відносини. 

Адміністративні правопорушення. Поняття складу адміністративного правопорушення. 

Адміністративна відповідальність та порядок її застосування. 

Тема 5.   Основи цивільного права України. Цивільне право України: поняття і система. 

Загальна характеристика Цивільного кодексу України. Цивільно-правові відносини. Право 

власності. Цивільно-правовий договір.  

Тема 6.   Основи цивільного права України. Цивільно-правова відповідальність та порядок 

її застосування. Інститут спадкування: поняття, види та порядок спадкування.  

Тема 7. Основи сімейного права України. Шлюб і сім’я за сімейним законодавством 

України. Особисті і майнові права та обов’язки батьків і дітей.  

Тема 8.  Основи трудового права України. Трудові правовідносини. Трудовий договір: 

поняття, види, порядок укладення та припинення. Поняття і види робочого часу.  

Тема 9.  Основи трудового права України. Трудова дисципліна. Дисциплінарна 

відповідальність та порядок її застосування. Матеріальна відповідальність та порядок її 

застосування.  

Тема 10.  Основи кримінального права України. Поняття злочину. Стадії вчинення 

злочину. Кримінальна відповідальність та порядок її застосування. Кримінальне покарання 

та його види. 

Тема 11. Основи господарського права України. Господарські договори. Вирішення 

господарських спорів. 
  

Практичні роботи:  

 

Робота №1. Цивільне право. Загальна частина. Цивільні правовідносини та їх елементи. 

Робота №2 Цивільне право. Договори. Укладання основних цивільних договорів: купівлі-

продажу, дарування, заповіт, оренди. Захист авторських прав. 

Робота №3.Трудове право. Порядок укладання трудових договорів, контрактів.  

Робота №4. Трудове право. Правила внутрішнього розпорядку. Посадові обов’язки 

працівників. Захист трудових прав в суді. Складання судового позову. 

 

Контрольна робота:   Виконання індивідуальної контрольної роботи за варіантом. 
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Самостійна робота студента (теми): 
1. Верховна Рада України – вищий орган законодавчої влади. 

2. Інститут Президента в Україні. 

3. Кабінет Міністрів України – вищий орган виконавчої влади. 

4. Судова система України: суди загальної юрисдикції. 

5. Судова система України: суди спеціальної юрисдикції. 

6. Конституційний Суд України як орган конституційної юрисдикції. 

7. Інститут омбудсмана в Україні і світі. 

8. Уповноважений Президента з прав дитини. 

9. Органи місцевого самоврядування й управління в Україні. 

10. Органи прокуратури України. 

11. Органи внутрішніх справ України. 

12. Служба безпеки України. 

13. Державна податкова служба України. 

14. Нотаріат України. 

15. Адвокатура України. 

16. Інститут громадянства в Україні. 

17. Політико-правовий статус особи і громадянина. 

18. Інститут виборів в Україні. 

19. Інститути безпосередньої демократії. 

20. Особливості цивільно-правової відповідальності за правопорушення у сфері 

будівельної діяльності. 

21. Особливості цивільно-правової відповідальності за правопорушення у сфері 

інформаційних технологій. 

22. Особливості адміністративно-правової відповідальності за правопорушення проти 

довкілля. 

23. Особливості адміністративно-правової відповідальності за правопорушення у 

сфері будівельної діяльності. 

24. Особливості кримінально-правової відповідальності за правопорушення проти 

довкілля. 

25. Особливості кримінально-правової відповідальності за правопорушення у сфері 

будівельної діяльності. 

26. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 

систем та комп’ютерних мереж в кримінальному законодавстві України. 

27. Особливості кримінально-правової відповідальності за правопорушення в сфері 

економіки. 

28. Правові основи економічної діяльності підприємства. 
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18). Основна література: 

1. Правознавство [Текст] : підручник / [Г. І. Балюк та ін.] ; відп. ред. д-ра юрид. наук, 

проф., чл.-кор. НАПрН України О. В. Дзера ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

юрид. ф-т. – 11-те вид., переробл. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2017. – 629 с..  

2. Цивільне право (загальна частина) : навч. посібник / О.В. Кіріяк, 

Ю.П.Пацурківський,М.М. Гудима-Підвербецька. Чернівці : Чернівец. нац.. ун-т ім. 

Ю.Федьковича, 2021.304 с. 

3.  Тернавська В.М. Трудове право України : навч. посібник / В.М. Тернавська. –Київ 

:КНУБА, 2019. – 180 с. URL : http://library.knuba.edu.ua/books/9_1_19.pdf 

4. Підручник «Кримінальне право України. Загальна частина» Одеса,ОДУВС, 2021. 452с 

5. Господарське право України. Загальна частина: підручник / за заг. ред. Г. В.Смолина.– 

Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 484 с. 

 

19) . Нормативна література 

1. Конституція України. Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (із змінами і 

доповненнями, внесеними згідно із законами від 08.12.2004 р. № 2222-IV; від 01.02.2011 р. 

№ 2952-VI; від 19.09.2013 р. № 586-VII; від 21.02.2014 р. № 742-VII; від 02.06.2016 р. № 

1401-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X // 

Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122. 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. 

– 2003. – № 40 – 44. – Ст. 356. 

4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради 

України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144. 

5. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III // Відомості Верховної Ради України. 

– 2002. – № 21 – 22. – Ст. 135. 

6. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості Верховної Ради 

УРСР. – 1971. – № 50 – Ст. 375. 

7. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради 

України. – 2001. – № 25 – 26. – Ст. 131. 
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Поточне оцінювання 

Підсум-

ковий 

тест 

Сума 

балів 

Теоретична складова 
Практична 

складова 

Тема  

1 

Тема 

2 

Тема 

3 

Тема 

4 
Тема 

5 
Тема 

6 
Тема 

7 
Тема 

8 
Тема 

9 
Тема 

10 
Тема 

11 
 ПР  1/2 ПР 3/4 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  10/10 10/10 30 100 
 

Контро

льна 

робота 

 

38 

Сума 

Балів 

 

100 

20). Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів) 
 

 

 

21). Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Виконання всіх практичних занять та 

індивідуальної контрольної роботи 

(реферат) 

22) . Політика щодо академічної доброчесності Усі роботи перевіряються на плагіат. 

Студент має самостійно виконати 

завдання. Використовуючи в своїй 

роботі, напрацювання інших, 

обов’язково посилатися на авторів і їх 

роботи. 

23) . Посилання на сторінку електронного 

навчально-методичного комплексу 

дисципліни 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php

?id=6 


