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1.Загальнаінформація 
Назвадисципліни Правознавствотапрофесійнадіяльність 
Викладач БондарчукЮрійПавлович,кандидатісторичнихнаук,доцент 
Контактнийтелефон (0522) 390-514 
E-mail: Yurabon@bigmir.net 
 
Консультації 

очні – відповідно до затвердженогографікаконсультацій; 
онлайн – е-листування, у месенджері (Facebook-Messenger), вебінари на платформі Zoom (за запитом 
здобувача вищої освіти) 

Система дистанційного навчання moodle.kntu.kr.uaDistancelearningCNTU 
 

2.Анотаціядодисципліни 

Зміни,щовідбуваютьсявсоціально-економічнійсферіостаннімчасом,безпосередньостосуютьсякожногогромадянина нашої країни, тому 
потребують підготовки висококваліфікованих фахівців. Особливо важливого значеннянабуваютьформування,розвитокізакріпленняформ 
новогомислення,вихованнязагальноїправовоїкультури,високоїпрофесійності при вирішенні різноманітних завдань, вироблення почуття 
відповідальності, справедливості, поваги дозакону. Належне засвоєння основних принципів права, правильне його тлумачення і застосування на 
практиці – все цестановитьоснову майбутньоїпрофесійної діяльності. 

Курс«Правознавство та професійна 
діяльність»покликанийсформуватиправовийсвітоглядмайбутніхфахівців,виробитисистемуправовихуявлень,переконаньтанавичокправомірноїповеді
нки,збагатититеоретичніуявленняпропоняттятакатегорії,яківикористовуєправованаука;маєнаметінетількидатинеобхіднізнання,айнавчитиправильно
використовувати правові норми при виконанні відповідних ролей у суспільстві - як у майбутній професійній 
діяльності,таківособистомужитті.Аджесьогодніоднієюзнайважливішихпроблемуправовійгалузізалишаєтьсянизькийрівеньабонавітьвідсутністьправо
воїкультури,щопризводитьдозначнихнегативнихнаслідківунашомусуспільстві.Саметому,особливо в сучасних умовах, вивчення і засвоєння 
студентами зазначеної дисципліни набуває особливого значення,сприяє опануванню загальноцивілізаційних цінностей, формуванню необхідного 
рівня правової та політичної 
культури,виробленнюнавичокелекторальноїповедінки,оволодіннюмеханізмамисвідомоїреалізаціїсебеуправовомутаполітичномужитті. 
 

3.Метаізавданнядисципліни 

Мета вивчення дисципліни «Правознавствота професійна діяльність»: формування основоположних знань 
зтеоріїдержавиіправа,основцивільного,трудового,сімейного,вміньорієнтуватисявчинномузаконодавстві,застосовувати теоретичні знання у 
практичному житті; навичок роботи з нормативно-правовими актами, вміння правильнозастосуватиправові норми у виробничо-
службовійдіяльності. 

Завдання дисципліни: вивчення проблем становлення правової системи України, правового забезпечення створення громадянського 
суспільства, економічної різноманітності, демократичної, соціальної, правової держави, ознайомлення з порядком вирішення господарських 
спорів, розгляду цивільних, адміністративних та кримінальних справ; ознайомлення з механізмом захисту прав і свобод людини і громадянина, 



формування вмінь та навичок користування нормативно-правовими актами; формування правової свідомості та правової культури. 
 

4.Форматдисципліни 

Дляденноїформинавчання: 
Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуванням електронних 

презентацій,поєднуючиізпрактичними (семінарськими) заняттями. 
Форматочний(offline/Facetoface) 

Длязаочноїформинавчання: 
Підчассесіїформаточний(offline/Facetoface),у міжсесійнийперіод –дистанційний(online). 

5.Результатинавчання 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати:  

- передумови виникнення держави і права; 
- основи конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, сімейного, житлового, трудового та кримінального права; 
- поняття та функції, систему, галузі та інститути права; 
- сукупність базових навичок, необхідних для здійснення діяльності в галузі права; 
- відмінності між знаннями в галузі права і професійними навичками юриста, їх взаємозв’язок і взаємозумовленість; 

уміти: 
- орієнтуватися в основах права; 
- застосовуввати на практиці основні норми права; 
- застосовувати отримані знання у практичній діяльності. 

Набутисоціальнихнавичок(soft-skills): 
- здійснюватипрофесійнукомунікацію,ефективнопояснюватиіпрезентуватиматеріал,взаємодіятивпроектнійдіяльності; 
- небайдужеставленнядоучастіугромадськихсуспільнихзаходах,спрямованихнапідтримку здоровогоспособужиттяоточуючих. 

 
6.Обсягдисципліни 

Видзаняття Кількістьгодин 
Лекції 28 

Практичні 14 
Самостійнаробота 78 

Всього 120 
 

7Ознакидисципліни 
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Кількістьз
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2021/2022 І 2  4/120 2 Залік Вибіркова 
 

8.Пререквізити 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Правознавство та професійна діяльність» значно підвищиться, якщостудентпопередньо 
опанувавматеріалтакихдисципліняк:«Історія України»;«Вступ до фаху та основи наукових досліджень». 

 
9.Технічнетапрограмнезабезпечення/обладнання 

Уперіодсесіїбажаноматимобільнийпристрій(телефон)дляоперативноїкомунікаціїзадміністрацієютавикладачами з приводу проведення 
занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом 
углобальнумережу)таоргтехнікудлякомунікаціїзадміністрацією,викладачамитапідготовки(друку)рефератіві самостійнихробіт. 

 
10.Політика курсу 

Академічнадоброчесність: 
Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки їїпорушення. 
Відвідуваннязанять: 
Відвідання занять – важлива складова навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і практичнізаняттякурсу.  
Пропущенізаняття повиннібутивідпрацьовані непізніше ніжза тижденьдо залікової сесії. 
Поведінканазаняттях: 
Недопустимість:запізненьназаняття,списуваннятаплагіат,несвоєчасневиконанняпоставленогозавдання. 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті 
студенти,викладачітаадміністраціядіютьвідповіднодо: «Положенняпроорганізаціюосвітньогопроцесу в ЦНТУ» 
(http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/The_provisions_of_company_profile.pdf);«Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін та 
формування індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти» (http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf); «Положення про дотримання 
академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти ЦНТУ» 
(http://www.kntu.kr.ua/?view=univer&id=50).; «Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ЦНТУ». 
Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/polozh_system_yakosti.pdf. 

 
11. Навчально-методична картадисципліни 

Кількість годин  
Тема 

Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1    



Тема 1. Основнізакономірностівиникнення держави іправа. Суспільство яксистема відносин 
індивідів та соціальних спільнот і їх організацій. Природні права людини – право на життя, свободу 
та власність. Соціальні норми як регулятор людських стосунків в забезпеченні невід’ємних 
природних прав людини.Основні теорії походження держави.Формування політичної системи та 
виникнення правових норм. Право як засіб реалізації владної волі. 

  

2 

 

4 

Тема 2. Держава – ядро політичної системи суспільства.Поняття держави, її ознаки та функції. 
Форми державного устрою та державного управління. Поняття та форми політичних режимів. 
Демократія як ідеал суспільної координації. 

 
2 

 
2 

 
4 

Тема3.Поняттяправа,його ознаки і форми. Визначення права, нормативний характер 
інтелектуально-вольовий характер, забезпеченість державним примусом, формальна визначеність. 
Принципи права – справедливість, повага прав людини, рівноправ’я, законність, правосуддя. 
Джерела права –правовий звичай,правовий прецедент, нормативно-правова угода, нормативно- 
правовийакт. 

 
 

 
 
2 

 
 
4 

Тема4.Правовівідносиниізаконність,реалізаціяправовихнорм. Поняття правовідносин. Зміст 
правовідносин – юридичні права, природні права, обов’язки суб’єктів соціальних відносин. 
Структура правовідносин – суб’єкти, об’єкти, правоздатність,дієздатність. 

 2 8 

Тема 5.Види правовідносин.Реалізаціянормправа–
використання,виконання,дотримання,застосування,тлумачення політичних режимів. 

 
 

 
2 

 
6 

Тема 5. Правопорушення іюридичнавідповідальність. Поняття і змістправопорушення, 
йоговідмінність відправомірної поведінки.Юридичнавідповідальність–поняттята основні види–
конституційна,кримінальна,адміністративна,дисциплінарна,цивільно-правова, матеріальна. 
Підстави юридичноївідповідальності. Ціліюридичноївідповідальності.
Формиюридичноївідповідальності. 

 
 
2 
 

  
 
4 

Тема 6. Системагалузейзаконодавства. Поняття юридичногозакону, закони і підзаконні 
акти.Систематизаціянормативно-правовихактів. Поняттясистемиправа.Правовіінститути.Основні 
галузі права –конституційне, цивільне,адміністративне, господарське та ін. 

  
2 

 
4 

Тема7.ЗагальнізасадидемократичногоконституційноголадувУкраїні.  
КонституціяУкраїниякправовийактпрямоїдії,як основа правовоїсистеми. Принципконституційно-
правовогорегулювання,конституційно-правованорма та метод регулювання. 
Історичніпередумовирозвитку конституційногопроцесувУкраїні.Загальні засади 
конституційноголадуУкраїни(першийрозділКонституціїУкраїни)–
суверенітет,демократизм,верховенство закону, державна символіка, структура та поділ 
влади.Культурнатамовнаполітика,  економічні відносини. 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
6 

Тема 8. Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України, гарантії її дотримання 
ГромадянствоУкраїни.Свобода людини і її забезпеченняконституційними 
нормамивУкраїні.Праволюдиниіправо громадянина.Відповідністьконституційних норм України. 
Загальні декларації правлюдини.ГромадянськітаполітичніправавУкраїні–

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
4 



економічні,сімейні,культурні. Обов’язкигромадянинаУкраїни.Особистігарантії 
людинивУкраїні.Політичні,економічні,юридичнітаідеологічні гарантії прав 
ісвободгромадянУкраїни. 
Тема9.Захистправгромадян та організацій:діяльністьсудовихтаправоохороннихорганів 
Система судових органів України. Незалежністьсудовихорганів.Судовийзахист. 

 
2 

 
2 

 
6 

Змістовий модуль 2    
Тема 10. Цивільне та сімейне 
законодавство.ОсновицивільноготасімейногоправаУкраїни.Власність і право, форми, уяких 
функціонує власністьвУкраїні.Цивільно-правові договори. 
Цивільно-правова відповідальність. 

 
2 

 
2 

 
4 

Тема 11.Трудове 
законодавство.ТрудовезаконодавствоУкраїни.Трудовеправоякгалузьправа.Колективнийдоговірта 
його зміст. Трудова дисципліна. 

 
2 

 
2 

 
4 

Тема 12. Господарськеправо. 
Правове регулюваннягосподарської
тапідприємницькоїдіяльності.Обмеженняуздійсненніпідприємницькоїдіяльності. Правовийстатус
фізичної таюридичної особи –суб’єктапідприємницькоїдіяльності.Правовізасадизахисту економічної
конкуренції. 

  
 
2 

 
 
2 

Тема 13. Основи екологічного, земельноготасільськогосподарськогозаконодавства. 
Екологічне,земельнетасільськогосподарськеправо України. Законодавство України про охорону 
навколишньогосередовища. Основи земельногозаконодавстваУкраїни.Суспільні відносини, 
щорегулюютьсянормамиземельногоправа.Формивласностіназемлю.Основи фінансового права. 
Поняття. Бюджет табюджетнасистема. 

  
 
2 

 
 
4 

Тема 14. Основи адміністративного,кримінальногозаконодавства. 
Адміністративне,кримінальне право.Поняття. Юридичні ознаки правопорушення. Законодавство, 
що регулює адміністративні, кримінальні відносини. Відповідальність. 

 2 4 

Всього 14 28 78 
 
 

12.Системаоцінювання тавимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 
Форма підсумкового контролю: залік. 
Контроль знань та умінь здобувачів (поточний та підсумковий) здійснюється за кредитною трансферно-накопичувальною системою 

організації освітнього процесу в ЦНТУ. Рейтинг студента із засвоєння навчальної дисципліни визначається за стобальною та дворівневою 
(«зараховано, «не зараховано») шкалами оцінювання результатів навчання. Він складається з рейтингу поточної навчальної роботи впродовж 
семестру, для оцінювання якої призначається 100 балів.  



За навчальним планом передбачається при вивченні навчальної дисципліни виконання певних видів робіт на лекційних, практичних, 
семінарських заняттях, виконання індивідуальних завдань, інших видів навчальної діяльності, тому оцінка здобувачам вищої освіти вище 60 балів 
може виставлятися без виконання ними підсумкової залікової роботи. 

Семестровий залік проводиться на останньому занятті, до початку екзаменаційної сесії. 
 

Розподілбалів,якіотримуютьстудентипрививченнідисципліни«Правознавствота професійна діяльність» 
 

Поточний контроль та самостійна робота 
Підсумковий 
контроль 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Всього Залік 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 ЗК 1 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 ЗК 2  
5 5 5 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 15 100 

 
100 

 
Примітка:Т1,Т2, .., Т14–тижні,ЗК1,ЗК2 – поточний змістовийконтроль 

 
Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні заняття, самостійна робота) можливий шляхом спільного 
прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті. 

Рівень знань оцінюється: 
«Відмінно» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти досконало засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної 

дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує 
набуті теоретичні знання у процесі аналізу практичного матеріалу, висловлює власні міркування стосовно тих чи інших проблем, демонструє 
високий рівень засвоєння практичних навичок. 

«Добре» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти добре засвоїв теоретичний матеріал, викладає його аргументовано, володіє основними 
аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, має практичні навички, висловлює власні міркування з приводу тих чи інших проблем, але 
припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або у процесі аналізу практичного матеріалу. 

«Задовільно» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти, в основному, володіє теоретичними знаннями з навчальної дисципліни, орієнтується в 
першоджерелах  та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність 
стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати 
їх з майбутньою діяльністю. 

«Незадовільно» / «Не зараховано» – здобувач вищої освіти не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, 
майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі; відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані. Студенти, які 
не з’явилися на іспит без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. 

Переведення підсумкової оцінки за вивчення навчальної дисципліни, вираженої у балах, в екзаменаційну (залікову) за національною шкалою 
та шкалою ЄКТС здійснюється за відповідною шкалою.  

Шкала оцінювання 
Оцінка Оцінка 

за Визначення За Занаціональноюсистемою ЗасистемоюЦНТУ 



шкалою 
ЄКТС 

національноюсистемою(іспит, 
диференційований залік: 
курсова робота,практика) 

(залік) 

A ВІДМІННО – відмінне виконаннялише з 
незначною кількістюпомилок 5 (відмінно) Зараховано 90–100 

B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середньогорівня з 
кількома помилками 82–89 

C ДОБРЕ – в цілому правильнаробота з 
певною кількістю грубихпомилок 

4 (добре) Зараховано 
74–81 

D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зізначною 
кількістю недоліків 64–73 

E ДОСТАТНЬО – виконаннязадовольняє 
мінімальні критерії 

3 (задовільно) Зараховано 
60–63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібнопопрацювати 
перед тим, якперескласти 35–59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхіднасерйозна 
подальша робота 

2 (незадовільно) Незараховано 
1 –34 

Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів визначені Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ (С. 28-31). 

13. Рекомендовані джерела інформації 
Базові: 

1. БондарчукЮ.П.Методичнийпосібникзвивченняпредмету«Правознавство». – Кропивницький,2016.128с. 
2. ГідаЄ.О.Основиправознавства:навчальнийпосібник.Київ,2017.457с. 
3. Основиправознавства:Навчальнийпосібник/П.Д.Пилипенко,Н.М.Хома,М.С.Кельмантаін.–2-гевидання,виправленеідоповнене. 

Львів,2014.387с. 

4. Правознавство:базовийпідручникдлястудентівВНЗ /БогачоваЛ.Л.,ЖернаковВ.В.таін.Харків,2014.534с. 
5. БобирВ.І.,ДемськийС.Є.,КолодійA.M.Правознавство:Навч.посібник/заред.В.В.Копєйчикова.К.:ЮрінкомІнтер,2015.693с. 

6. ПилипенкоП.Д.Правознавство:Навчальнийпосібник.Львів:«НовийСвіт-2000»,2016.592с. 
7. КонституціяУкраїни(Основнийзакон).К.,1996. 
8. КодексзаконівпропрацюУкраїни. 
9. ЗаконУкраїни«Проохоронупраці».(ВВР–1991.№7) 
10. ЗаконУкраїни«Провідпустки»,(1996).(ВВР–1991.№7) 
11. ЦивільнийкодексУкраїни.К.,2003. 
12. КодексУкраїнипроадміністративніправопорушення.//Відом.Верх.РадиУкраїнськоїРСР.1984.Додатокдо№51.(зізмінами 

ідоповненнямистаномна1червня2020p.). 



13. СімейнийкодексУкраїни.– X.:ООО«Одиссей»,2002. – 112с.(або «Голос України»,2002,№38). 
14. КримінальнийкодексУкраїни.К.:Право,2001. 

 
Допоміжні: 

1. Загальнатеоріядержавиіправа.Навч.посібник./заред.академікаАПрНУкраїниВ.В.Копєйчикова.:ЮрінкомІнтер,2015. 
2. Адміністративнеправо:навчальнийпосібник/М.М.Бурбика,А.В.Солонар,К.Д.Янішевська;МіністерствоосвітиінаукиУкраїни,Сумськийдержавн
ий університет. Суми,2015. 
3. КонституційнеправоУкраїни:підручник/[І.М.Алмаші…[таін.].Ужгород,2016. 
4. Сімейнеправо:підручник/[В.А.Кройтор…[таін.];зазагальноюредакцієюВ.А.КройторатаВ.Ю.Євка; 
МіністерствовнутрішніхсправУкраїни,Харківськийнаціональнийуніверситетвнутрішніхсправ.Харків,2016. 
5. ТрудовеправоУкраїни:[підручникдляюридичнихспеціальностейвищихнавчальнихзакладів/С.М.Прилипко…[таін.].Харків,2014. 
6. ТрудовеправоУкраїни:навчальнийпосібник/ВолошинаС.М.Чернівці,2015. 
7. Цивільне право України : навчальний посібник : у двох частинах / за загальною редакцією В.А. Кройтора, О.Є. 
Кухарєва,М.О.Ткалича;Міністерствоосвітиі наукиУкраїни,Державний вищийнавчальнийзаклад.Запоріжжя,2016. 
8. В.І.Борисова,ЖилінковаІ.В.СімейнеправоУкраїни:Підручник.К.:ЮрінкомІнтер,2004.264с. 
9. КарлицькийС.М.ТрудовеправоУкраїни:Навч. посіб.–К.:Прецедент,2009.216с. 
10. ГосподарськезаконодавствоУкраїни.Збірникнормативнихактів/Уклад. В.С.Щербина,О.В.Щербина.К.:МАУП,2014. 
11. ТодикЮ.М.,ЖуравськийВ.С.КонституційнеправоУкраїни:Підручникдлястудентіввищихнавчальнихзакладів.К.:Видавничийдім«ІнЮре»,201
2.544с. 
12. ШевченкоЯ.М.ЦивільнеправоУкраїни:Підручник.:У2тК.:ЮрінкомІнтер,2014.Т.2408с. 
Інформаційніресурси 
1. Електроннийресурс:Сайт«ЗаконодавствоУкраїни»//–Режимдоступу:https://zakon.rada.gov.ua/ 
2. Електроннийресурс:ОфіцфйнийсайтКіровоградськогонаціональноготехнічногоуніверситету–Режимдоступу:www.kntu.kr.ua 
3. Електороннийресурс:Вікіпедія—Режимдоступу:http://uk.wikipedia.org/wiki/Вищий_навчальний_заклад 
4. www.kmu.gov.ua–сайтКабінетуМіністрівУкраїни(виконавчийорганвлади) 
5. www.president.gov.ua–сайтПрезидентаУкраїни 
6. http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=666 


