
                                                                                                                       

 

Правознавство 

 

ВИКЛАДАЧІ 

ЛЕКТОР – Дуюнова Тетяна Василівна 
 

 

 

Науковий ступень - Кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально – виконавче право. 

Доктор економічних наук, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 

Вчене звання - доцент  

Досвід роботи – більше 10 років 

Показники професійної активності з тематики курсу:  
 авторка методичних розробок; 
 авторка та співавторка тематичних публікацій; 
 учасниця наукових і методичних конференцій. 

 

телефон 0676841044 електронна 

пошта 

duyunova@ukr.net дистанційна 

підтримка 

Google Meet  

 

Практичні - Глущенко Світлана Ігорівна 

спеціальність  

 

обов’язковість 

дисципліни 

вибіркова 

освітня програма  факультет Менеджменту, адміністрування та права 

освітній рівень перший (бакалаврський) кафедра Державно-правових дисциплін та міжнародного права 

СИЛАБУС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 



 

 

 

Вища освіта – спеціальність економіст-бухгалтер 

Вища освіта - спеціальність правознавство  

Науковий ступень - кандидат економічних наук 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності) 
Вчене звання - доцент кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права 

Практикуючий адвокат 

 

телефон 0679291812 електронна 

пошта 

s_i_glushchenko@ukr.net 
 

дистанційна 

підтримка 

Google Meet 
https://meet.google.com/jvt-

upgs-yiu 

 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ) 
Мета Мета вивчення дисципліни «Правознавство» полягає у формуванні уявлень про основні теоретичні положення і 

поняття правової бази України, Конституції та чинного законодавства, закономірності побудови правової держави, 

розвиток демократичного суспільства, правову свідомість та правову культуру. 

Формат лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, командна робота 

Специфічні результати 

навчання і форми їх 

контролю 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

головні загальнотеоретичні поняття основних і спеціальних галузей права України, їх тлумачення та категорії, 

норми чинного 

законодавства, практику його застосування, проблеми та напрями його вдосконалення в ринкових умовах, 

міжнародні стандарти та міжнародні правові акти з різних галузей права, ратифіковані в Україні; загальні засади 

правоохоронної та правозахисної діяльності; основні правила та процедури прийняття рішень та складання для їх 

закріплення відповідних правових документів з питань, що виникають під час їх розглядів. 

уміти:  

здобувати інформацію з правових джерел, наукової та довідкової літератури, ЗМІ, Інтернету, використовувати її у 

професійній та соціальній комунікації; правильно застосовувати юридичні категорії, поняття і терміни, норми 

галузей права України у практичній діяльності, роз’яснювати їх зміст іншим, складати і оформляти документи 

правового характеру, приймати закономірні, обґрунтовані та доцільні рішення з усіх правових питань, які 

виникають у стандартних ситуаціях повсякденного реального життя. 

Обсяг і форми контролю 3 кредити ECTS ( 90 годин): 14 годин лекції, 16  годин лабораторно-практичні; модульний контроль (3 

модулі);підсумковий контроль – диференційований залік. 

Вимоги викладача вчасне виконання завдань, активність, командна робота 

Умови зарахування згідно з навчальним планом 



 

ДОПОВНЮЄ СТАНДАРТ ОСВІТИ І ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ 
Компетенції ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності.  

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово.  

ЗК6.Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій.  

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК9. Здатність працювати в команді.  

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). ЗК11. Здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

СК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та 

філософії права, знання і розуміння структури 

правничої професії та її ролі у суспільстві.  

СК2. Знання і розуміння ретроспективи формування 

правових та державних інститутів, розуміння поняття та 

особливостей права міжнародних договорів; знання 

історії становлення і розвитку права міжнародних 

договорів;  

СК3. Повага до честі і гідності людини як найвищої 

соціальної цінності, розуміння їх правової природи.  

СК13. Здатність до критичного та системного аналізу 

правових явищ і застосування набутих знань у 

професійній діяльності.  

СК 16. Здатність до логічного, критичного і системного 

аналізу документів, розуміння їх правового характеру і 

значення, надавати юридичні висновки й консультації, 

юридичний супровід основних видів міжнародної 

співпраці та зовнішньоекономічних операцій; 

передбачати широкі загальносуспільні наслідки 

укладання міжнародного договору 

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН1. Володіти соціально-гуманітарними, природничо-

науковими та професійними знаннями, формулювати ідеї, 

концепції з метою застосування в діяльності академічного 

або фахового спрямування.  

ПРН2. Оцінити значення соціально-гуманітарних, 

природничо-наукових знань, застосовувати їх у пошуку 

рішень в професійній діяльності, аргументовано 

інтерпретувати їх результати.  

ПРН10. Вибирати комплекс необхідних гуманітарних, 

природничонаукових знань та професійної інформації для 

вирішення питань майбутньої фахової діяльності.  

ПРН11. На основі персоніфікованих знань брати участь у 

професійних тренінгах, дискусіях, обговореннях.  

ПРН12. На основі гуманітарних та професійних знань 

дотримуватися морально-етичних засад у професійній 

діяльності.  

ПРН13. Виявляти, узагальнювати та вирішувати 

проблеми, що виникають у процесі професійної діяльності, 

проявляти самостійність та формувати почуття 

відповідальності за роботу, що виконується.  

ПРН14. Проявляти позитивну професійну, соціальну та 

емоційну поведінку і адаптувати її до системи 

загальнолюдських цінностей.  

ПРН15. Оволодіння навичками працювати самостійно 

(кваліфікаційна робота), або в групі (лабораторні роботи, 

включаючи навички лідерства при їх виконанні), уміння 

отримати результат у рамках обмеженого часу з наголосом 

на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату. 



 

 

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ) 
Модуль 1. Основи теорії права 

Лекція 1. 

 
Основи теорії права 

 

Практичне 

заняття 1 

(ПЗ 1) 

 Основи теорії права 
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Самостійна робота студентів може 

включати різні форми, які визначаються 

робочою навчальною програмою 

залежно від мети, завдань та змісту 

дисципліни, зокрема: 1- опрацювання 

теоретичних основ прослуханого 

лекційного матеріалу; 2- вивчення 

окремих тем або питань, що передбачені 

для самостійного опрацювання; 3- 

виконання домашніх завдань; 4- 

підготовка до семінарських 

(практичних, лабораторних) занять; 5- 

підготовка до контрольних робіт та 

інших форм поточного контролю; 6- 

вирішення і письмове оформлення 

задач, схем, діаграм, інших робіт 

графічного характеру; 7- систематика 

вивченого матеріалу дисципліни перед 

написанням модулів; 8- відпрацювання 

завдань тренінгів з дисципліни; 9- аналіз 

конкретної виробничої ситуації та 

підготовка аналітичної записки; 10- 

виконання індивідуальних завдань тощо. 

Індивідуальні завдання є однією з 

форм самостійної роботи студентів, яка 

передбачає створення умов для 

якнайповнішої реалізації творчих 

можливостей студентів і має на меті 

поглиблення, узагальнення та 

закріплення знань, які студенти 

одержують в процесі навчання, а також 

застосування цих знань на практиці 

До індивідуальних завдань належать: 

підготовка рефератів, есе, виконання 

розрахункових, графічних робіт, 

оформлення звітів, аналіз практичних 

Лекція 2  Основи теорії права ПЗ 2, ПЗ 3 Основи теорії права  

Модуль 2. Основи публічного права 
Лекція 3. Основи конституційного права ПЗ 4 Основи конституційного 

права 
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Лекція 4. 

 
Основи кримінального права ПЗ 5 Основи кримінального права 

Лекція 5 Основи адміністративного 

права 

ПЗ 6 Основи адміністративного 

права 

 

Тема 3. Основи приватного права. 

Лекція 6.  Основи цивільного права ПЗ 7 Основи цивільного права С а м о с т і й н а  р о б о т а
 

Лекція 7  Основи спадкового права.  

Основи сімейного права 

ПЗ 8 Механізм захисту прав людини 

та гарантії його реалізації 

 

 

  

https://uchika.in.ua/metodichni-vkazivki-dlya-studentiv-shodo-vikonannya-individual.html


ситуацій, підготовка реферативних 

матеріалів з фахових публікацій, власні 

дослідження до конференцій, участь в 

олімпіадах тощо. 

Можливі види самостійної роботи 

студентів та форми контролю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 
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1. Конституція України. Верховна Рада України; 

Конституція України, Конституція, Закон від 

28.06.1996 № 254к/96-ВР. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

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

%D0%B2%D1%80#Text  

2. Кодекс законів про працю України. Кодекс 

України; Закон, Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

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

3. Кримінальний кодекс України.  Кодекс України; 

Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III. . 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text  

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. 

Кодекс України; Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 

4651-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text  

5. Сімейний кодекс України.  Кодекс України; 

Кодекс, Закон від 10.01.2002 № 2947-III. . 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text  

6. Цивільний кодекс України.  Кодекс України; Закон, 

Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

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

7. Цивільний процесуальний кодекс України. Кодекс 

України; Кодекс, Закон від 18.03.2004 № 1618-IV. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text  

8. Господарський кодекс України. Кодекс України; 

Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

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

9. Кодекс України про адміністративні 
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1 Основна література:  

1. Чижмарь К.І., Лавринович О.В. Конституція України. 

Науковопрактичний коментар _-К.:Право, 2018. -290 с.  

2.  Дзера О.В. Правознавство. Підручник -К.:Юрінком Інтер, 2017. - 

324 с.  

3.  С. Кравчук, Алла Герц Правознавство. Підручник К.:Кондор, 

2018. -280 с.  

4.  Мирошниченко В., Каменский Д. Правознавство. Навчальний 

посібник К.:Центр навчальної літератури, 2018. -288с.  

5.  Дрожжина С.В. , Шульженко І.В., Одінцова О.О.Правознавство: 

практикум. Навчальний посібник для ВНЗ (рекомендовано МОН 

України) -К.:Юрінком Інтер, 2017. - 326 с.  

6.  Молдован В.В. Правознавство. Навчальний посібник 

рекомендовано МОН України, ЦУЛ, 2018. -184с.  

7.  Чепуренко Я.О.Інформаційний простір України: 

Словникдовідник законодавчих термінів: довідково-навчальне 

видання Національний педагогічний університет імені 

М.П.Драгоманова. – К. : Освіта України,2008. – 544 с.  

8.  Алмаші І.М., Алмаші М.М., Белюга А.В. Конституційне право 

України. Підручник. Видання 9-е, перероблене та доповнене - 

Видавничий дім "Гельветика", 2018. -462с.  

9.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/go/4651-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/go/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/go/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10
https://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10


 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
СИСТЕМА БАЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ 

Підсумкове оцінювання  100 бальна ECTS (стандартна) 
до 50 50% від усередненої оцінки за модулі 

до 50  підсумкове тестування 

Модульне оцінювання 100 бальна сумарна 

до 50  відповіді на тестові питання 

до 20  усні відповіді на практичних заняттях  

до 30  результат засвоєння блоку самостійної роботи 

 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ 
Всі учасники освітнього процесу (в тому числі здобувачі освіти) повинні дотримуватися кодексу академічної доброчесності та  вимог, які 

прописані у положенні «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДБТУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 

поважати гідність один одного, проявляти доброзичливість, чесність, відповідальність. 

 


