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СИЛАБУС 

ПРАВОЗНАВСТВО В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  
Назва освітньої компоненти 

1) Шифр за освітньою програмою ВК 

2) Навчальний рік:  2022-2023 

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

4) Форма навчання: денна 

5) Галузь знань: 13 «МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ» 

6) Спеціальність, назва освітньої програми: 131 «Прикладна механіка»  

Спеціалізація: «Інженерія логістичних систем» 

7) Статус освітньої компоненти: вибіркова 

9) Семестр: 3 

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)  

«Українська мова», «Основи права» 

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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 savchenko.am@knuba.edu.ua,  asav2509@gmail.com 

https://www.knuba.edu.ua/savchenko-a-m-%ef%bf%bc/
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1 ЗК 02 Здатність планувати свою діяльність працюючи автономно. 

2 ЗК 03 Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. 

3 ЗК 08 Здатність працювати в команді, використовуючи навички 

міжособистісної взаємодії. 

4 ЗК 09 Здатність спілкуватися державною мовою з представниками інших 

професійних груп різного рівня для донесення до фахівців і нефахівців 

інформації та власного досвіду в галузі професійної діяльності. 
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15) Результати навчання: 

№ Програмний результат навчання  

Метод перевірки 

навчального 

ефекту 

Форма 

проведення 

занять 

Посилання на 

програмні 

компетентност

і 

1. 

ПРН01. Застосовувати основні 

теорії, методи та принципи 

математичних та природничих наук 

у сфері професійної діяльності. 

Дискусія, 

обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, 

доповідь 

Лекційні та 

практичні 

заняття 

ЗК02, ЗК03, 

ЗК08,ЗК09  

2. 

ПРН02. Застосовувати базові 

професійні й наукові знання в галузі 

соціальногуманітарних та 

економічних наук у пізнавальній та 

професійній діяльності. 

Дискусія, 

обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, 

доповідь 

Лекційні та 

практичні 

заняття 

ЗК02, ЗК03, 

ЗК08,ЗК09 

3. 

ПРН04. Оволодіння робочими 

навичками ефективно працювати 

самостійно (курсове та дипломне 

проектування) або в групі 

(лабораторні роботи, включаючи 

навички лідерства при їх 

виконанні), вміння отримати 

бажаний результат в умовах 

обмеженого часу з акцентом на 

професійну сумлінність і 

виключення можливості плагіату. 

Дискусія, 

обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, 

доповідь 

Лекційні та 

практичні 

заняття 

ЗК02, ЗК03, 

ЗК08,ЗК09 

16) Структура курсу 

Форма 

навчанн

я 

Лекція 
Практичн

е заняття 

Лаборато

рні 

заняття 

Курсовий проект/ 

курсова робота/ 

РГР/ Контрольна 

робота 

Самостійні 

робота 

Загальна 

кількість 

годин 

денна 18 12 - КР 60 90 
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Практичні роботи:  

Робота №1.  Окремі види договорів. Договір купівлі-продажу. Договір оренди. Договір 

дарування. Спадковий договір. Договір міни. 

Робота №2. Спадкове право України. Поняття і форми спадкування. Заповіт і його види. 

Черги спадкоємців за законом. 

Робота №3. Особливості трудової діяльності. Випробування при прийомі на роботу. Термін 

«стажування» в трудовому праві.  Контракт і особливості його застосування. Страховий стаж. 

Пенсійна реформа в Україні. 

Робота №4. Господарська діяльність. Поняття підприємництво. Особливості діяльності 

ФОСПД. Договір надання послуг. Договір лізингу. Договір підряду. Інші види господарських 

договорів. 

Робота №5. Кримінальна відповідальність за окремі види злочинів. Злочини проти життя та 

здоров'я особи. Злочини проти волі, честі та гідності особи. Злочини проти виробничих, 

трудових та інших особистих прав і свобод людини. Злочини проти власності. Злочини у 

сфері господарської діяльності. Злочини проти довкілля. Умисне знищення або пошкодження 

об'єктів житлово-комунального господарства. Злочини проти безпеки виробництва. 

Робота №6. Захист  рефератів підготовлених студентами на запропоновані викладачем теми. 

 

Контрольна робота:   Виконання  контрольної роботи за заданим варіантом. 

 
 

17) Зміст курсу окремо по кожній формі занять:  

Лекції: 

   
 

Лекція 9 . Суб'єкти господарського права. Порядок створення, реорганізації і ліквідації 

юридичних осіб. Господарські товариства і їх види. Об’єднання підприємств. 

Тема 1 «Основи цивільного права України» 

Лекція 1.  Поняття, принципи й система цивільного права України. Цивільно-правові 

відносини. Суб’єкти та об’єкти цивільно-правових відносин. Виникнення та припинення 

цивільно-правових відносин. 

Лекція 2 . Цивільні договори. Поняття, види і форми правочинів. Захист прав споживачів. 

Тема 2 «Основи трудового права України» 

Лекція3.  Поняття, принципи й система трудового права України. Законодавча база 

трудового права України. Трудовий договір: зміст, види, порядок укладання. 

Лекція4. Робочий час і час відпочинку. Поняття і види робочого часу. Оплата праці. Час 

відпочинку за законодавством України. 

Лекція 5. Трудові права громадян України. Захист трудових прав в судовому порядку. 

Підстави припинення трудового договору. Охорона праці.  

Тема 3 «Основи адміністративного і кримінального права України» 

Лекція 6.  Предмет адміністративного права України. Нормативно-правова база 

адміністративного права. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність. 

Лекція 7 .  Поняття і джерела кримінального права. Злочин: поняття, види, стадії. 

Кримінальна відповідальність за окремі види злочинів. 

Тема 4. «Основи господарського права України» 

Лекція 8.  Поняття і джерела господарського права України. Принципи господарювання.  

Приватизація державного майна. 



 

 

 

Київський національний університет             

будівництва і архітектури 

Кафедра технологій захисту навколишнього 

середовища та охорони праці 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота студента (теми): 

1. Трудовий договір. Кримінальна відповідальність. 

2. Підстави припинення трудового договору. Поняття і принципи цивільного права. 

3. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого органу. 

Цивільні правовідносини. 

4. Робочий час і час відпочинку. Адміністративне законодавство. 

5. Час відпочинку. Правове регулювання умов праці. 

6. Надурочні роботи. Правове регулювання цивільних договорів. 

7.  Матеріальна відповідальність робітників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, 

організації. Види цивільних договорів. 

8. Трудова дисципліна. Злочин. Поняття та види. 

9. Види робочого часу. Склад злочину. 

10. Розірвання трудового договору. Розгляд цивільних спорів. 

11. Праця жінок. Обставини, що виключають злочинність діяння. 

12. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням. Адміністративна 

відповідальність. Види стягнень. 

13. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів. Поняття відповідальності в 

кримінальному праві. 

14. Колективний договір. Договір купівлі-продажу. 

15. Трудовий контракт як форма трудового договору. Договір підряду капітального 

будівництва. 

16. Трудове право України: поняття, джерела, предмет правового регулювання. Форми 

вини в кримінальному праві. 

17. Правові питання охорони праці. Обставини, що пом’якшують відповідальність. 

18. Законодавство України про відпустки. Договір оренди. 

19. Вихідна допомога. Стадії злочину. 

20. Трудове законодавство України. Договір надання послуг. 

21. Види відпусток відповідно до чинного законодавства України. Злочини, вчинені 

групою осіб. 

22. Правила внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві. Дисциплінарні 

стягнення. Договір надання послуг. 

23. Види сучасного відпочинку. Кримінальна відповідальність. Види покарань. 

24. Трудові книжки. Договір лізингу. 

25. Порядок надання відпусток. Загальна характеристика адміністративного 

законодавства. 
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18). Основна література: 

1. 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. 

2. 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 

5.  Підручник «Кримінальне право України. Загальна частина» Одеса, 

ОДУВС, 2021. 452с 

3. 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 законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості Верховної 

Ради УРСР. – 1971. – № 50 – Ст. 375. 

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

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

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

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

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

України. – 2003. – № 40 – 44. – Ст. 356. 

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

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

Методична 

1. Савченко А.М. Правознавство в професійній діяльності. Методичні вказівки та 

завдання до контрольних і практичних робіт для студентів спеціальності 133 

«Галузеве машинобудування». – К.: КНУБА, 2018. – 16 с. 
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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 

ПР 

1/2 

ПР 

3/4 

ПР 

 5/6 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 8/8 8/8 8/8 30 100 
 

Контро

льна 

робота 

 

34 

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=1623 


