
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма  
навчання 

Кількість кредитів – 3 

 

Галузь знань  

18 «Виробництво і 

технології» 

 

Обов’язкова  

Модулів – 1  

Спеціальність: 181 

«Харчові технології» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й    3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання –  
Семестр 

3-й 5-й 

Загальна кількість годин – 90 Лекції 

 

 

Тижневих годин для денної 

форми  

навчання:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи – 4 

 

 

 

 

 

 

Освітній рівень:  

бакалавр 

16 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 4 год. 

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

58 год. 82 год. 

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: залік 

    

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – 36:64 

для заочної форми навчання – 9:91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета, цілі та програмні результати навчання дисципліни 

 

        Метою курсу – є формування у студентів  глибоких теоретичних знань основних  і 

понять національного права України, розуміння ними Конституції та чинного законодавства 

України, закономірностей побудови правової держави, формування в них високого рівня 

правової свідомості та правової культури, вміння тлумачити і правильно застосовувати 

нормативно-правові акти в практичній діяльності, грамотно оцінювати юридичні факти, 

вільно орієнтуватися в сучасному правовому полі. 

Інтегральна компетентність – здатність  розв’язувати складні спеціалізовані  задачі та 

практичні  проблеми  технічного  і  технологічного  характеру, що характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов у виробничих умовах підприємств харчової 

промисловості та  у  процесі  навчання,  що передбачає  застосування  теоретичних  основ  та  

методів харчових технологій. 

Цілі (завдання) курсу (програмні компетентності): 

– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

– навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; 

– здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел; 

– здатність реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини та громадянина в Україні; 

– здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для забезпечення здорового способу життя; 
– здатність укладати ділову документацію та проводити технологічні та економічні 

розрахунки; 

– здатність розробляти проекти нормативної документації з використанням чинної 

законодавчої бази та довідкових матеріалів. 

Програмні результати навчання:  

- виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень шляхом 

продовження освіти та самоосвіти;  

- проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних джерел та 

застосовувати її для вирішення конкретних технічних і технологічних завдань;  

- вміти розробляти проекти технічних умов і технологічних інструкцій на харчові 

продукти;  

- вміти укладати ділову документацію державною мовою;  

- вміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу з 

метою донесення ідей, проблем, рішень і власного досвіду у сфері харчових технологій; 

 - здійснювати ділові комунікації у професійній сфері українською та іноземною 

мовами; 

- формувати і відстоювати власну світоглядну та громадську позицію, діяти соціально 

відповідально та свідомо; 

- зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства, вести здоровий спосіб 

життя. 

 

Вивчення дисципліна «Основи правознавства» забезпечують знання набуті раніше під 

час вивчення дисципліни «Історія та культура України».  

 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основи теорії права та законодавства України. 

 

Тема 1. Основи теорії держави і права. 

Місце і роль права в системі соціальних норм. Поняття соціальних норм. Види 

соціальних норм. Право і мораль та їх відмінні ознаки. 

Поняття права. Об'єктивне та суб'єктивне право. Ознаки права. Сутність права. 

Зміст права та його види. Функції права. Джерела права та його форми. Закони і 

підзаконні акти. 

Поняття норми права. Ознаки правових норм, Структура норми права. Поняття 

гіпотези, диспозиції, санкції. Види норм права. 

Поняття джерела права, його різні значення. Система джерел права. Нормативні 

акти як джерела права та їхня система. Межі дії нормативних актів. Систематизація 

законодавства. 

Поняття системи права. Предмет та метод правового регулювання. Галузь права, 

інститут права, підгалузь права. Система законодавства.  

 

Тема 2. Поняття законності і правопорядку. Правопорушення як вид юридичної 

відповідальності. 

Поняття і види правосвідомості та правової культури. Ознаки правосвідомості. 

Поняття,ознаки і види правомірної поведінки. Правопорушення: поняття та види. 

Склад правопорушення та Його ознаки. Поняття і основні ознаки юридичної 

відповідальності. Мета і функції юридичної відповідальності. Підстави притягнення і 

звільнення від юридичної відповідальності. 

 

Змістовий модуль 2. Основні галузі права України 

 

Тема 3. Поняття цивільного права та цивільно-правових відносин. 

Поняття цивільного права. Цивільно-правові відносини: майнові відносини, особисті 

немайнові відносини. Метод цивільно-правового регулювання. Об'єкти цивільно-правові 

відносин. 

Джерела та система цивільного права. Відносини власності: поняття та зміст права 

власності. Види форм власності. 

Суб'єкти цивільного права. Громадяни (фізичні особи), їхні основні юридичні 

властивості як суб'єктів цивільно-правових відносин. Поняття і зміст цивільно-правові 

правоздатності і дієздатності громадян: повна, неповна, часткова. Обмеження дієздатність 

Визнання громадянина недієздатним. 

Спеціальна правосуб'єктність юридичних осіб. Органи юридичних осіб. Порядок 

виникнення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб. 

 

Тема 4. Цивільно-правові угоди (правочини). Представництво в 

цивільному праві. 

Поняття та класифікація (види) угод. Умови дійсності цивільно-правових угод. Форм 

угод: усна та письмова. їхні різновиди. Правові аспекти додержання відповідної форми 

угоди. 

Визнання угоди недійсною та правові наслідки виконання недійсної угоди. Реституція 

та варіанти вирішення питання про її застосування. Застосування реституції до конкретних 

випадків порушення умов дійсності угод. Види недійсних угод. 

Поняття представництва. Сфера та межі дії представництва (представника). Підстави 

за яких виникають повноваження з представництва. Доручення. Форма і строк доручення 

Передоручення. Припинення доручення. Наслідки скасування доручення. 



Тема 5. Зобов'язальне право. 

Поняття цивільно-правового зобов'язання. Суб'єкт, предмет та підстави виникнення 

зобов'язань. Цивільно-правовий договір як підстава виникнення зобов'язань. Види 

зобов'язані (договорів). Процес (порядок) укладання договору. Загальні умови виконання 

зобов'язань. 

Способи забезпечення виконання зобов’язань: неустойка, застава, порука, завдаток, 

гарантія. 

Припинення зобов’язань, способи припинення зобов’язань. 

Поняття, підстави та умови відповідальності за порушення зобов’язань. Види 

цивільно-правової відповідальності. 

 

Тема 6. Основи сімейного права України. 

Поняття та предмет сімейного права України. Сімейним кодекс України. Поняття 

сім'ї. 

Поняття шлюбу. Умови і порядок складання шлюбу. Шлюбний договір. Порядок 

припинення шлюбу. 

Особисті немайнові права та обов'язки подружжя. Майнові правовідносини 

подружжя. Право власності подружжя. 

Майнові права та обов'язки батьків. Майнові права та обов'язки дітей. Позбавлення 

батьківських прав. Аліменти. 

 Опіка. Піклування. Патронат. 

 

Тема 7. Основи трудового права.  
Поняття трудового права та трудових правовідносин. Характеристика суспільних 

відносин, що формують предмет трудового права України. Особливості методу трудового 

права України. Джерела трудового права. Колективний договір як джерело та інститут 

трудового права: поняття, зміст та порядок укладання. 

Поняття та умови трудового договору і порядок їхнього встановлення. Порядок 

укладення трудового договору; документи, необхідні для прийому на роботу. Форма 

трудового договору. Види трудових договорів; контракт як різновид трудового договору. 

Види (типологія) змін трудових правовідносин. Умови, за якими визначається 

характер змін трудового договору. Переведення працівника на іншу роботу. Переміщення 

працівника на інше робоче місце. Продовження роботи в нових істотно змінених умовах. 

Поняття та класифікація підстав припинення трудового договору. Загальні підстави 

припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. 

Розірвання трудового договору з ініціативи власника підприємства, установи, організації або 

уповноваженого ним органу. Розірвання трудового договору з ініціативи органів, що не є 

стороною договору. Порядок звільнення. 

Поняття робочого часу. Робочий день. Види робочого часу. Скорочений робочий час, 

неповний робочий час. Режим та облік робочого часу. Види режиму робочого часу. Види 

робочого тижня. Робота за змінами. Графік змінності. Ненормований робочий день. Робота в 

нічний час. Надурочні роботи. 

Поняття та види часу відпочинку. Щоденний та щотижневий відпочинок. Святкові і 

неробочі дні. Відпустки: поняття та їх види. Щорічні відпустки. Інші види відпусток. 

 

Тема 8.Трудова дисципліна, дисциплінарна та матеріальна відповідальність. 

Правове регулювання трудових спорів.  

Поняття та зміст трудової дисципліни. Трудова дисципліна, внутрішній трудовий 

розпорядок як особлива частина правопорядку. Нормативний акти, що регулюють 

внутрішній трудовий розпорядок і трудову. Основні обов'язки працівників. Стимулювання за 

трудовим правом. Заходи заохочення. Інші заходи стимулювання, переваги і пільги. 

Заохочення за особливі трудові заслуги. 

Дисциплінарна відповідальність. Система заходів впливу, що застосовується до 

порушників трудової дисципліни. Підстави дисциплінарної відповідальності. Дисциплінар-



ний проступок. Кваліфікація дисциплінарних проступків. Дисциплінарні стягнення. Порядок 

накладання дисциплінарних стягнень. 

Поняття підстави і умови матеріальної відповідальності працівників за шкоду, 

заподіяну підприємству, установі, організації. Відміна матеріальної відповідальності від 

майнової цивільно-правової відповідальності. Види матеріальної відповідальності та особли-

вості їх застосування. Порядок визначення розміру шкоди і покриття шкоди, заподіяної 

працівником. 

Трудові спори: поняття і класифікація. Комісії по трудових спорах: їхня організація та 

компетенція. Порядок розгляду трудових спорів у комісіях по трудових спорах. Порядок 

прийняття, оскарження та виконання рішення комісії по трудових спорах. Розгляд трудових 

спорів у суді. Справи, що підлягають безпосередньому розгляду в суді. Рішення органів по 

розгляду трудових спорів про поновлення працівника на роботі та розв'язанні інших, 

пов'язаних з ним питань. 

Колективні трудові спори та порядок їхньої вирішення. 

 

Тема 9. Адміністративна відповідальність та інші заходи 

адміністративного примусу. 

Державне управління (здійснення виконавчої влади) як державно-правова категорія та 

його місце в системі соціального управління. Поняття адміністративно-правових відносин та 

адміністративного права. 

Адміністративний примус у системі методів державного управління. Адміністра-

тивно-деліктне право як підгалузь адміністративного права. Адміністративна відповідаль-

ність як вид юридичної відповідальності. Підстави адміністративної відповідальності. 

Характеристика адміністративного правопорушення. Види адміністративних стягнень та 

їхній зміст. Система адміністративних правопорушень. Органи, що розглядають справи про 

адміністративні правопорушення.  

Поняття, підстави і умови правомірності безпосереднього адміністративного примусу. 

Система та види заходів безпосереднього адміністративного примусу. 

 

Тема 10.  Загальне поняття кримінального права та кримінальної 

відповідальності. 

Поняття і структура кримінального права. Підстави кримінальної відповідальності. 

Поняття злочину, характеристика склад}' злочину як його юридичного вираження. 

Об'єктивна сторона, суб'єкт та суб'єктивна сторона злочину. Обставини, що виключають 

суспільну небезпеку і протиправність діяння (необхідна оборона, крайня необхідність). 

Стадії розвитку умисного злочину. Співучасть у злочині. Покарання, його мета. Види 

покарань. Обставини, що пом'якшують відповідальність. Обставини, що обтяжують від-

повідальність. Особлива частина кримінального права. Класифікація злочинів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 
 

 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо-

го 

у тому числі 

усьо- 

го 

у тому числі 

л с лаб 
ін

д. 
с.р. л с 

л

а

б 

ін

д 
с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1

1 

1

2 
13 

Модуль 1. Основи правознавства 

Змістовий модуль 1. Основи теорії права та законодавства України 

Тема 1. Основи теорії 

держави і права. 
13 2 2  

 
9 9,5 1 0,5   

 

8 

Тема 2. Поняття законності і 

правопорядку. 

Правопорушення як вид 

юридичної відповідальності. 

13 2 2  
 

9 9,5 1 0,5   8 

Разом за змістовим модулем 

1 
26 4 4  

 
18 19 2 1   

16 

Змістовий модуль 2. Основні галузі права України 

Тема 3. Поняття цивільного 

права та цивільно-правових 

відносин 

9 2 2  
 

5 8,5  0,5   

 

8 

Тема 4. Цивільно-правові 

угоди(правочини). 

Представництво в 

цивільному праві. 

9 2 2  
 

5 9,5 1 0,5   8 

Тема 5. Зобов’язальне право 7 1 1  
 

5 8  -   8 

Тема 6. Основи сімейного 

права України 
7 1 1  

 
5 8,5  0,5   8 

Тема 7. Основи трудового 

права 
8 1 1  

 
5 8  -   

 

 

Тема 8. Трудова дисципліна, 

дисциплінарна та 

матеріальна 

відповідальність. Правове 

регулювання трудових 

спорів 

7 1 1  
 

5 10,5 1 0,5   9 

Тема 9. Адміністративна 

відповідальність та інші 

заходи адміністративного 

примусу 

9 2 2  
 

5 8,5  0,5   8 

Тема 10. Загальне поняття 

кримінального права та 

кримінальної 

відповідальності 

9 2 2  
 

5 9,5  0,5   

 

9 

Разом за змістовим модулем 

2 
64 12 12  

 
40 71 2 3   

 

66 

Усього годин 90 16 16 
  

58 90 4 4   82 



 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 денна 

форма 

заочна 

форма 

 Змістовий модуль 1.   

1. Тема 1. Основи теорії держави і права 2 0,5 

2. Тема 2. Поняття законності і правопорядку. Правопорушення як вид 

юридичної відповідальності 

2 0,5 

 Змістовий модуль 2.   

3. Тема 3. Поняття цивільного права та цивільно-правових відносин 2 0,5 

4. Тема 4. Цивільно-правові угоди(правочини). Представництво в 

цивільному праві. 

2 0,5 

5. Тема 5. Зобов’язальне право 1 - 

6. Тема 6. Основи сімейного права України 1 0,5 

7. Тема 7. Основи трудового права України 1 - 

8. Тема8. Трудова дисципліна, дисциплінарна та матеріальна 

відповідальність. Правове регулювання трудових спорів 

1 0,5 

9 Тема 9. Адміністративна відповідальність та інші заходи 

адміністративного примусу 

2 0,5 

10. Тема 10. Загальне поняття кримінального права та кримінальної 

відповідальності 

2 0,5 

 Разом 16 4 

 

6. Теми практичних занять 

Навчальним планом практичні заняття не передбачено. 

 

7. Теми лабораторних занять 

Навчальним планом лабораторні заняття не передбачено. 

 

 

8. Самостійна робота 

Самостійне вивчення правознавства неможливе без використання літературних джерел. 

У наш час знайомство з літературою навіть із самого вузького питання становить нелегке й 

досить трудомістке завдання. Правознавство за період свого існування нагромадило 

величезну кількість літературних джерел - підручників і навчальних посібників, монографій 

та журнальних статей, публікацій. Тому раціональна організація вивчення літератури курсу 

особливо необхідна. 

Для ефективного використання літератури й виконання поза аудиторної контрольної 

роботи варто вести конспект підручників. Конспектування інших літературних джерел має 

рекомендаційний характер. За підручником конспектуються лише ті питання, які через 

обмежене число лекцій та практичних занять не знайшли відбиття в лекційних конспектах й 

у зошитах для практичних занять. На лекціях і практичних заняттях розглядається найбільш 

складний матеріал, представлений у питаннях для самопідготовки, які наведені до кожної 

теми курсу. Усі інші питання, викладені в запропонованому підручнику конспектуються в 

зошиті для самостійних робіт. 

Треба ознайомитися спочатку з основною (підручниками й навчальними посібниками), 

а потім з прикладною (монографіями і статтями) літературою. При цьому важливо вивчити 

насамперед книги, а потім статті (у першу чергу останніх років видання) - вітчизняні й 

закордонні. 

Матеріал для конспектування доцільно оформляти в такій послідовності: 

1) назва вивченої теми курсу; 

2) конспект робіт з питань правознавства (з вказівкою назви й сторінок першоджерела); 



3) конспект вказаних вище питань підручника (виписують їхні заголовки і сторінки 

підручника); 

4) конспект(за вибором студента) інших літературних джерел з даної теми (при цьому 

вказують їхніх авторів, назву, рік і місце видання, сторінки). 

 

 

Самостійна робота студента 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Змістовий модуль 1.   

 Тема 1. Основи теорії держави і права (базова та додаткова 

література). 

Самостійне опрацювання питань: 

1. Поняття системи права. Предмет та метод правового 

регулювання. Галузь права, інститут права, підгалузь права. 

Система права та система законодавства. 
Завдання: 

2. Скласти схему системи законодавства України. 

9 8 

 Тема 2. Поняття законності і правопорядку. Правопорушення як 

вид юридичної відповідальності (базова та додаткова література) 

Завдання: 

1. Назвати та охарактеризувати поняття «правова культура», 

«правова освіта», «правове виховання».  

2. Скласти схему видів юридичної відповідальності. 

9 8 

 Змістовий модуль 2.  

 Тема 3. Поняття цивільного права та цивільно-правових відносин 

Цивільно-правові угоди(правочини). Представництво в цивільному 

праві  (базова та додаткова література). 

Завдання: 

1.Назвати види та ознаки фізичних та юридичних осіб. 

2.Використовуючи Цивільний кодекс України, скласти схему форм 

власності в Україні. 

 

5 8 

 Тема 4. Цивільно-правові угоди(правочини). Представництво в 

цивільному праві (базова та додаткова література). 

Завдання: 

1.Скласти схему видів цивільно-правових договорів.. 

Самостійне опрацювання питань: 

1. Спадкування за законом та за заповітом. 

 

5 8 

 Тема 5. Зобов’язальне право (базова та додаткова література). 

 Самостійне опрацювання питань: 

1. Способи забезпечення виконання зобов’язань: неустойка, 

застава, порука, завдаток, гарантія. 

2. Припинення зобов’язань, способи припинення зобов’язань. 

3. Поняття, підстави та умови відповідальності за порушення 

зобов’язань. Види цивільно-правової відповідальності. 
 

5 8 

 Тема 6. Основи сімейного права України (базова та додаткова 

література). 

Самостійне опрацювання питань: 

1.Поняття та принципи сімейного права. 

2.Порядок укладення та припинення шлюбу. 

3.Особисті немайнові та майнові права та обов’язки подружжя. 

5 8 



 

 

 9. Індивідуальні завдання 

9.1. Науковий реферат 

З метою поглиблення знань із дисципліни, набуття навичок самостійної роботи з 

літературою пропонується виконання індивідуальних творчих завдань у вигляді написання 

наукових рефератів. Написання реферату займає важливе місце у процесі організації 

самостійної роботи студентів і є важливим засобом поглиблення знань з навчальної 

дисципліни. Реферати стимулюють до більш глибокого вивчення предмета, розвивають 

вміння користуватися навчальною літературою і законодавством, складати бібліографію. 

4. Опіка та піклування. Патронат. 

Завдання: 

1.Скасти шлюбний договір. 

 Тема 7. Основи трудового права (базова та додаткова література). 

Завдання: 

1.Скласти схему трудових прав громадян. 

2.Скласти схеми видів робочого часу і часу відпочинку.  

3. Опрацювати та законспектувати проект Трудового кодексу 

України. 

 

5 8 

 

 

 Тема 8. Трудова дисципліна, дисциплінарна та матеріальна 

відповідальність. Правове регулювання трудових спорів (базова та 

додаткова література). 

Самостійне опрацювання питань: 

1. Трудові спори: поняття і класифікація. 

2. Комісії по трудових спорах: їхня організація та компетенція. 

3.  Порядок розгляду трудових спорів у комісіях по трудових 

спорах.  

4. Порядок прийняття, оскарження та виконання рішення комісії 

по трудових спорах. 

5.  Розгляд трудових спорів у суді.  

6. Справи, що підлягають безпосередньому розгляду в суді. 

7. Рішення органів по розгляду трудових спорів про поновлення 

працівника на роботі та розв'язанні інших, пов'язаних з ним 

питань. 

8. Колективні трудові спори та порядок їхньої вирішення. 

 

5 9 

 Тема 9. Адміністративна відповідальність та інші заходи 

адміністративного примусу (базова та додаткова література). 

Завдання: 

1.Скласти схему джерел адміністративного права. 

2.Використовуючи Кодекс України про адміністративні. 

правопорушення скласти схему видів адміністративних стягнень. 

3. Визначити спільні і відмінні риси між суб’єктами 

адміністративного права та адміністративних правопорушень. 

5 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 Тема 10. Загальне поняття кримінального права та кримінальної 

відповідальності (базова та додаткова література). 

Завдання: 

1.Використовуючи Кримінальний кодекс України визначити види 

звільнення від кримінальної відповідальності. 

2. Скласти схему кримінальних злочинів. 

3. Назвати та охарактеризувати особливості кримінальної 

відповідальності та покарання неповнолітніх. 

5 

 

 

9 

 

 

 

 Разом  58 82 



Реферати виконуються на основі самостійного вивчення рекомендованої літератури і 

законодавства, перелік яких не обмежує ініціативи студента і його можливостей у 

використанні більш широкого кола наукових досліджень.  

До літератури відносяться: першоджерела; підручники і навчальні посібники; наукові 

дослідження (монографії, наукові статті та ін.) 

З проблем, досліджених у наукових рефератах, студенти можуть підготувати і 

доповісти під час проведення семінарських занять або засідань наукового студентського 

гуртка. 

Орієнтовна тематика рефератів 

1. Основні закономірності виникнення держави і права. 

2. Особливості формування держави  у різних народів. 

3. Типи держави і права. 

4. Загальна характеристика держав, що існували на території України. 

5. Основні напрямки формування громадянського суспільства і правової держави в 

Україні. 

6. Поняття та система нормативних актів. 

7. Право творення як процес самоорганізації права. 

8. Реалізація норм права: загальна характеристика. 

9. Поняття і види правосвідомості і правової культури. 

10. Правова поведінка. 

11.  Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні. 

12.  Поняття та виді референдумів в Україні. 

13. Вибори президента в Україні. 

14.  Інститут президентства в Україні. 

15.  Вибори народних депутатів України. 

16.  Статус народного депутата України. 

17. Вибори депутатів місцевих рад. 

18.  Виконавча влада в Україні. 

19.  Загальна характеристика місцевого самоврядування в Україні. 

20.  Система, органи і посадові особи місцевого самоврядування. 

21. Система і джерела адміністративного права. 

22. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні 

правопорушення. 

23.  Провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

24.  Юридичні факти. 

25. Дієздатність фізичних осіб. ЇЇ види. 

26. Спадкування за заповітом. 

27. Здійснення права на спадкування. 

28. Поняття та ознаки юридичної особи. 

29.  Визначення походження дитини. 

30.  Поділ майна подружжя. 

31. Усиновлення. 

32.  Матеріальна відповідальність сторін трудового договору. 

33.  Оплата праці. 

34.  Праця жінок та молоді. 

35. Порядок використання та охорона надр. 

36.  Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. 

37. Загальна характеристика законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища. 

38.  Управління в галузі використання і охорони земель. 

39. Особливість кримінальної відповідальності при співучасті. 

40.  Особливість кримінальної відповідальності при добровільній відмові від вчинення 

злочину. 



10. Методи навчання 

 
Під час викладання дисципліни «Основи правознавства» використовуються наступні 

методи навчання: 

Словесні методи навчання: 

- лекція — метод навчання, який передбачає розкриття у словесній формі 

сутності явищ, наукових понять, процесів, які знаходяться між собою в логічному зв'язку, 

об'єднані загальною темою.  

- пояснення — вербальний метод навчання, який передбачає розкриття сутності 

певного явища, процесу, закону.  

- бесіда передбачає використання попереднього досвіду з певної галузі знань і на 

основі цього залучення їх за допомогою діалогу до усвідомлення нових явищ, понять або 

відтворення уже наявних знань. З погляду форми проведення виокремлюють два види 

бесіди: евристичну і репродуктивну. За місцем у навчальному процесі виділяють бесіди: 

вступну, поточну, підсумкову. 

Наочні методи: 

- демонстрація — це метод навчання, який передбачає показ предметів і 

процесів у їхньому натуральному вигляді, в динаміці. 

- ілюстрація — метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх 

символічному зображенні (фотографії, малюнки, схеми, графіки та ін.). 

- спостереження як метод навчання передбачає сприймання певних предметів, 

явищ, процесів у природному чи виробничому середовищі без втручання у ці явища й 

процеси. 

Практичні методи навчання. Спрямовані на досягнення завершального етапу 

процесу пізнання (практичні та семінарські заняття) 

Інтерактивне навчання у вищій школі передбачає докорінну зміну методичних 

стереотипів, які сформувалися у викладачів. При вивченні дисципліни «Основи 

правознавства» використовуються наступні форми навчальної діяльності: фронтальна, парна, 

індивідуальна та групова. Найпоширенішою є групова форма, яка є формою організації 

навчання в малих групах студентів, об'єднаних загальною навчальною метою за 

опосередкованого керівництва викладачем і в співпраці зі студентами. Викладач у груповій 

навчальній діяльності керує роботою кожного студента опосередковано, через завдання, які 

він пропонує групі та які регулюють діяльність студентів. При викладанні лекційного 

матеріалу обов’язковим є використання презентацій що є  наочністю для студентів та 

дозволяє краще засвоїти матеріал.  

 

10. Методи контролю 

 

Для забезпечення оцінювання студентів проводиться поточно-модульний контроль. З 

дисципліни «Основи правознавства», для якої підсумковий контроль передбачено у формі 

заліку, на поточно-модульний контроль виділяється 100 балів. 

При контролі систематичності та активності роботи на семінарських заняттях 

оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання завдань, що 

передбачені для самостійного опрацювання; повнота, якість і вчасність їх виконання та 

результати захисту; рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на 

семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські 

заняття; результати експрес-контролю тощо. 

Модульний контроль передбачає перевірку стану засвоєння визначеної системи 

елементів знань та вмінь студентів з того чи іншого модулю. 

При контролі виконання індивідуальних завдань, які передбачені робочою навчальною 

програмою дисципліни, оцінюванню в балах підлягають: самостійне опрацювання окремих 

питань; написання рефератів, есе; підготовка конспектів навчальних чи наукових тестів; 

підготовка реферативних матеріалів з публікацією тощо. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах підлягають 

теоретичні знання і практичні уміння, яких набули студенти після опанування певного 



модуля. Модульний контроль проводиться письмово у формі тестів. 

Результати поточно-модульного контролю виставляються в журналах обліку роботи 

викладача.  

Повторне виконання модульних контрольних робіт та індивідуальних завдань на вищу 

кількість балів дозволяється, як виняток, з поважних причин за погодженням викладача, який 

викладає дисципліну, з дозволу декана факультету до початку підсумкового контролю. 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, 

студенти мають право, з дозволу викладача, скласти їх до останнього семінарського заняття. 

Час і порядок складання визначає викладач. 

У разі, коли студент не з’явився на проведення модульної контрольної роботи без 

поважних причин, він отримує нуль балів. 

Перездача модульного контролю допускається у строки, які встановлюються 

викладачем. 

Знання студента з певного модуля  вважаються незадовільними, за умови коли сума 

балів його поточної успішності та за модульний контроль складають менше 61% від 

максимально можливої суми за цей модуль. В такому випадку можливе повторне 

перескладання модуля у терміни встановлені викладачем.  

Рейтингова сума балів з навчальної дисципліни після складання поточно-модульного 

контролю виставляється як сума набраних студентом балів протягом семестру. Якщо у 

підсумку студент отримав за рейтинговим показником оцінку “FX”, то він допускається до 

повторного складання поточно-модульного контролю з дисципліни. Студент, допущений до 

повторного складання поточно-модульного контролю зобов’язаний у терміни, визначені 

деканатом, перездати невиконані (або виконані на низькому рівні) завдання поточно-

модульного контролю, виконати модульні контролі. Рейтинговий показник студента з 

навчальної дисципліни при цьому визначається за результатами повторного складання і не 

впливає на загальний рейтинг студента. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

В основу рейтингового оцінювання знань студента закладена спеціальна 100-бальна 

шкала оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може набрати студент за всіма 

видами контролю знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної 

роботи, науково-дослідної роботи тощо). Встановлюється, що при вивченні дисципліни 

студент може набрати максимально 100 балів.  Кількість балів, які можна набрати у ході 

вивчення курсу дисципліни розподіляються наступним чином: 

 

Розподіл балів, присвоюваних студентам при вивченні дисципліни 

 «Основи правознавства» 

 

Кількість балів 

за модуль 

Поточний (модульний) контроль 

Сума Змістовий 

модуль № 1 
Змістовий модуль № 2 

Кількість 

балів за 

змістові 

модулі та 

модульний 

контроль 

18 82 

100 

Змістові 

модулі 

 

Т1 

 

Т2 МК1 Т3 Т4 Т5 Т6 

 

Т7 

 

Т8 Т9 Т10 МК2 

Кількість 

балів за 

видами робіт: 

5 5 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10  

активність на 

семінар- 

ських 

заняттях 

3 3  5 5 5 5 5 5 5 5   



Виконання 

самостійної 

роботи 

студентів 

2 2  4 4 4 4 4 4 4 4   

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Білошкурська З.П., Машковська Л.В., Поліщук О.А., Коваленко-Чукіна І.Г. 

Правознавство. Навчальний посібник. Умань. ВПЦ. «Візаві». 2019. 739 с. 

2. Булеци С.Б., Фазикоша В.Г. Сімейне право України. Підручник. К.: Видавництво 

«Знання». 2015. 375 с. 

3. Гіренко І.В., Білошкурська З.П., Машковська Л.В., Поліщук О.А., Коваленко-Чукіна 

І.Г. Земельне право. Підручник. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 711 с.  

4. Ємелянов В.М. Кримінальне право України. Науково-практичний посібник. Харків. 

«Право». 2018. 135 с. 

5. Кузьменко О.В. Курс адміністративного права України. Підручник. К.: Юрінком 

Інтер. 2018. 901 с. 

6. Курило В.І., Білошкурська З.П., Бурлака С.І., Поліщук О.А. Договірне право в 

аграрних відносинах. Підручник. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. 416 с. 

7. Курило В.І., Білошкурська З.П., Поліщук О.А. Господарське право. Навчальний 

посібник. Умань: ВПЦ «Візаві»,  2018. 488 с.  

8. Кучера В.О. Трудове право України. Навчальний посібник. Львів.: ЛьвДУВС. 2017. 

564 с  

9. Логінова  М.О., Кафарський В.О. Основи правознавства. К.: Центр навчальної 

літератури. 2014. 568 с. 

10. Шишка Р.Б. Цивільне право України . Підручник.  К.: Видавництво Ліра-К.: 2018.  736 

с. 

 

Додаткова 

1. Конституція України [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 

2. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. 

3. Господарський кодекс України: [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

4.  Про власність: Закон України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/697-12/stru  

5. Кодекс законів про працю України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 

6. Кримінальний кодекс України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 

8. Цивільний кодекс України: Закон України [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 

 

14. Інформаційні ресурси 
1. zakon.rada.gov.ua 

2. www.ur.com.ua/law/law2.html 

3. meget.kiev.ua/zakon/ 

4. chitalka.info/pravoznavstvo.html 

5. www.textbooks.net.ua 

6. studentam.kiev.ua›content/view/581/64 

7. the-law.at.ua›load/juridichna…pravoznavstva/13 

 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/697-12/stru
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://www.ur.com.ua/law/law2.html
http://studentam.kiev.ua/
http://studentam.kiev.ua/content/view/581/64
http://the-law.at.ua/
http://the-law.at.ua/load/juridichna_literatura/osnovi_pravoznavstva/13

	Тема 4. Цивільно-правові угоди (правочини). Представництво в цивільному праві.
	Тема 5. Зобов'язальне право.
	Тема 10.  Загальне поняття кримінального права та кримінальної відповідальності.

