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1. Загальна інформація 

 

 

Тип дисципліни – обов’язковаа  

Мова викладання - українська 

Тип дисципліни - обов’язкова Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у першому семестрі (денна 

форма), на першому курсі у другому семестрі (заочна форма) 

Кількість кредитів – 3, годин – 90 

Аудиторні заняття, годин: 

денна 

всього лекції практичні 

40 20 20 

заочна 16 8 8 

Самостійна робота, годин 50 74 

Форма контролю Семестр 1 – диф.залік Семестр 2 – диф.залік 

Розклад занять  

 

2. Анотація навчальної дисципліни 

 Навчальна дисципліна «Правознавство» вивчає загальні закономірності 

виникнення, розвитку і функціонування державно-правових явищ, сутність права і держави, 

взаємообумовлений характер їхніх зв’язків, зв’язок держави і права з різними суспільними 

явищами і процесами. Держава розглядається з точки зору її правового оформлення, а право – у 

контексті його державного забезпечення, надання йому загальної обов'язковості. 

Навчальна дисципліна «Правознавство» тісно взаємопов’язана з такими дисциплінами як 

теорія держави та права, конституційне право України, адміністративне право України, 

кримінальне право України, державне будівництво та місцеве самоврядування, адвокатура в 

Україні, прокурорський нагляд в Україні, судові та правоохоронні органи України, правові 

системи сучасності, політологія, етика, логіка, державне право зарубіжних країн, філософія 

права, історія вчень про державу і право тощо. 

У різноманітній понятійно-категоріальній та методологічній парадигмі усі вказані 

дисципліни вивчають такі основні поняття як держава, право, державний устрій, правовий 

статус особи, системи і компетенції вищих і місцевих органів влади, правова сім’я, правова 

система, правова реальність тощо. 

Знання взаємозв’язку та взаємовпливу навчальної дисципліни «Правознавство» та інших 

дисциплін істотно розширяє та збагачує юридичний світогляд студентів, сприяє розширенню у 

студентів базового теоретичного підґрунтя правосвідомості, правового світогляду та правового 

мислення; навчити студентів та слухачів правильно давати правову оцінку соціально значущим 

фактам, політичним подіям та процесам, грамотно формулювати власні переконання щодо 

проявів правового нігілізму, використовувати свій світоглядний потенціал для прийняття 

юридично значущих рішень. 

Формування молодої незалежної держави Україна вимагає від майбутніх професіоналів 

різних галузей науки базових знань про основні правові явища. Тому положення курсу 

«Правознавство» є фундамент професіоналізму майбутніх, як наукових, так і практичних кадрів 

в Україні. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

http://physics.onaft.edu.ua/sklad-kafedri/
mailto:pravnic@ukr.net
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/tchviewa.php?type=1


Мета дисципліни полягає в тому, щоб ознайомити студентів та слухачів з найбільш 

значущими правовими теоріями, концепціями та юридичними догмами, що дозволяють 

сформувати базовий рівень професійної свідомості та культури правників, достатній для 

самостійного аналізу фактичних обставин справи та прийняття юридично обґрунтованого 

рішення. 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Правознавство» здобувач вищої освіти 

отримує наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, які визначені в 

Стандарті вищої освіти зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування та 

освітньо-професійній програмі «Публічне управління та адміністрування» підготовки 

бакалаврів. 

Інтегральна компетентність 

ІК Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері 

публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає застосування 

теорій та наукових методів відповідної галузі і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні компетентності: 

ЗК 8 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 12 Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК 13 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів діяльності). 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 1 Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів  

СК 3 Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм 

поведінки. 

СК 11 Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного 

управління та адміністрування. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 12 Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і 

місцевого самоврядування. 

 

5. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1: Поняття і зміст основних інститутів права. 

Тема 1. Основні поняття теорії держави і права: основні поняття теорії держави, функції 

держави, класифікація форм правління, державного устрою, режимів держави; соціальні норми, 

функції права, джерела права; система законодавства и система права. 

Тема 2. Основи конституційного права України: Конституція України – Основний закон 

держави і суспільства, конституційний статус особистості. 

Тема 3. Основи цивільного права України: цивільно-правові відносини, фізичні та 

юридичні особи, об’єкти цивільного права, особисті немайнові права, правочини, право 

власності та його зміст, спадкування. 

Тема 4. Основи сімейного права України: шлюб та його укладання, недійсність шлюбу, 

особисті немайнові та майнові права та обов’язки подружжя, припинення шлюбу, особисті 

немайнові та майнові права батьків та дітей, усиновлення, опіка(піклування),патронат. 

Тема 5. Основи трудового права України: трудові правовідносини, трудовий та 

колективний договори, прийом та звільнення з роботи, час роботи і відпочинку, оплата праці, 

відповідальність у трудовому праві. 

Змістовий модуль 2: Основи правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні.  

Тема 1. Судова влада в Україні: конституційні принципи правосуддя, загальна 

характеристика судової системи України, юрисдикція, підсудність. 

Тема 2. Система правоохоронних органів в Україні: поняття, система та задачі 

правоохоронних органів в Україні, система органів прокуратури, органів внутрішніх справ, 

адвокатура та нотаріат в Україні. 

Тема 3. Адміністративне право України: поняття, признаки, склад адміністративного 

проступка, поняття та види адміністративних стягнень, звільнення від адміністративної 

відповідальності. 



Тема 4. Кримінальне право України: види кримінальних правопорушень, поняття 

кримінального проступку та злочину, поняття, ознаки та підстави кримінальної 

відповідальності, склад кримінального правопорушення, покарання та його види, обставини, 

обтяжуючи та пом’якшуючі покарання. 

Тема 5. Правове регулювання органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. 

 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий. 

Схема нарахування балів: 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Поняття і зміст основних інститутів права. 

Робота на лекціях 2 3 4 8 12 2 5 10 

Робота на практичних заняттях 2 3 4 8 12 2 5 10 

Самостійна робота 2 3 4 8 12 4 14 16 

Виконання індивідуальних 

завдань 
6 14 1 6 14 1 6 14 

Проміжна сума    30 50  30 50 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
  1 30 50 1 30 50 

Оцінка за змістовий модуль 1    60 100  60 100 

Змістовий модуль 2. Основи правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні . 

Робота на лекціях 2 3 4 8 12 2 5 10 

Робота на практичних заняттях 2 3 3 6 9 2 5 10 

Самостійна робота  2 3 4 8 12 4 14 16 

Виконання індивідуальних 

завдань 
8 17 1 8 17 1 6 14 

Проміжна сума    30 50  30 50 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
  1 30 50 1 30 50 

Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 

Можливість отримання додаткових балів 

Рейтинг за творчі здобутки  

студентів (у тому числі 

результатів неформальної 

освіти) 

0  10 –  0  10 –  0  10 

 

Інформаційні ресурси: 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Правознавство» [Електронний ресурс]: для бакалаврів 

усіх спец. та форм навчання / І. С. Лар’яновський / Відп. за вип. А.О. Соловей. – Одеса: 

ОНАХТ, 2020. – Електрон. текст. дані: 53 с. 

2.  Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Право (правознавство та 

підприємницьке право)» [Електронний ресурс]: для бакалаврів усіх напрямів та форм навчання / 

І.А. Осадча / Відп. за вип. Г.В. Ангелов. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – Електрон. текст. дані: 34 с. 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» [Електронний 

ресурс]: усіх напрямків підгот. бакалаврів ден. та заоч. форм навчання / І.А. Осадча, Є.В. Іванов 

/ Відп. за вип. Г.В. Ангелов. – Одеса: ОНАХТ, 2016. – Електрон. текст. дані: 10 с 

 

 



 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

 

 

Викладач  ________________ І.А. Осадча 
    підпис 

 

Завідувач кафедри ________________ А.О. Соловей 
    підпис 
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