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Правознавство

Вивчення дисципліни "Правознавство" базується на залишкових знаннях здобувачів ступеня вищої освіти 

бакалавр зі шкільної програми "Правознавства"

ПРН 8. Знати методологію системних досліджень, методи дослідження та аналізу складних природних, 

техногенних, економічних та соціальних об'єктів та процесів, розуміти складність об’єктів та процесів різної 

природи, їх розмаїття, багатофункціональність, взаємодію та умови  існування для розв’язування прикладних 
і наукових завдань в галузі системних наук та кібернетики, а також розуміння методів системного аналізу та 

теоретичної кібернетики щодо побудови інформаційних моделей об'єктів та процесів різної природи

ФК 9. Здатність математично формалізувати проблеми, що описані природною мовою, розпізнавати загальні 

підходи до математичного моделювання конкретних процесів. 

Місце дисципліни в освітній програмі
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2018-2019

Системний аналіз

124 Системний аналіз

12 Інформаційні технології

екзамен

1

ФІТ



Лектор - к.юр.н., доц. Мельниченко Р. В.
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Забезпечення дисципліни

Аудиторні заняття

Загальний обсяг лекцій:  28 год

Основи міжнародного права

Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку.

Припинення трудових правовідносин

Поняття та зміст трудових правовідносин. Виникнення трудових правовідносин

Основи сімейного права України.

Зобов’язальне право

Цивільно-правові правочини. Представництво в цивільному праві.

Суб’єкти цивільного права.

Поняття цивільного права та цивільно-правових відносин

Органи державної влади і місцевого самоврядування

Конституційне право – провідна галузь національного права України.

4. Конституційне право України: підручник / за ред. В. П. Колісника, Ю. Г. Барабаша. К. 2008. 416 с.

3. Правознавство: термінологічний словник: навч. посіб. / за ред.проф. Ю.І. Крегула. Київ: Київ. нац. торг.-

екон. ун-т. 2018. 268с.

2. Основи правознавства України: навч. посіб. / за ред. проф. Ю. І. Крегула. К.: КНТЕУ, 2018. 528 с.

1. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., 
Стеценко С. та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС. 2018. 446 с.

Основні джерела

Поняття законності і право порядку. Правопорушення та юридична відповідальність

Реалізації права

Система права

Джерела права

Норми права

Загальне поняття права

Основи теорії держави.

Тема лекції

Трудова дисципліна, дисциплінарна та матеріальна відповідальність

Правове регулювання порядку вирішення трудових спорів.

Адміністративна відповідальність та інші заходи адміністративного примусу

Загальні поняття кримінального права та кримінальної відповідальності.

Екологічне право як галузь права

Інформаційне право як галузь права

Господарське право як галузь права



Викладач - к.юр.н., доц. Мельниченко Р. В.

№ Тема семінарського заняття Бали

1 Основи теорії держави 5

2 Джерела права. Система права 10

3 Поняття законності і правопорядку. Правопорушення та юридична відповідальність 10

4
Конституційне право – провідна галузь національного права України. Органи державної влади і 
місцевого самоврядування

5

5 Поняття цивільного права та цивільно-правових відносин 5

6 Суб’єкти цивільного права 5

7 Зобов’язальне право 10

8 8.1. Сімейне право України 5
8.2. Сімейне право України 5

9 Припинення трудових правовідносин 10

10 Трудова дисципліна, дисциплінарна та матеріальна відповідальність 5

11 Адміністративна відповідальність та інші заходи адміністративного примусу 10

12 Екологічне право як галузь права 5

13 Інформаційне право як галузь права 5

14 Основи міжнародного права 5

Загальний обсяг семінарських занять 28 год 100



Політика дисципліни

Відвідування 

занять

Відпрацювання 

пропущених занять

Допуск до екзамену

Підсумкова 
модульна оцінка

Екзаменаційна 

оцінка

Підсумкова оцінка з 
дисципліни

Максимальна екзаменаційна оцінка становить 100 балів

Підсумкова оцінка з дисципліни обчислюється як середнє арифметичне підсумкової модульної та 

екзаменаційної оцінки.

Відвідування лекційних та семінарських занять з дисципліни є обов'язковим для всіх студентів

Студент, який пропустив семінарське заняття, самостійно вивчає матеріал за наведенами в силабусі 

джерелами, виконує завдання і здає його  викладачу. За умови неповажної причини пропуску заняття, оцінка 

за практичне завдання буде знижена. 

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу всі студенти допускаються до іспиту

Підсумкова модульна оцінка за семестр є сумою оцінок, отриманих студентом на семінарських заняттях. 

Максимальна модульна оцінка становить 100 балів.
Студент, який отримав підсумкову модульну оцінку менше за 20 балів, при будь-якій екзаменаційній оцінці 

не може отримати задовільну підсумкову оцінку з дисципліни і буде ліквідовувати академічну 

заборгованість під час додаткової сесії.


