Силабус навчальної дисципліни

«Основи правознавства»
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність:
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітньо-професійна програма:
«Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітньо-професійний
ступінь
Статус
дисципліни
Форма
навчання
Обсяг дисципліни,
кредити ЄКТС/
загальна кількість годин
Мова викладання

Анотація
дисципліни

Що буде вивчатися
(предмет навчання)

Чому це
цікаво/потрібно
вивчати (мета)

Чому можна навчитися
(результати навчання)

Фаховий молодший бакалавр
Вибіркова навчальна дисципліна
Очна (денна)
3 кредити / 90 годин
Українська
Дисципліна «Основи правознавства» це систематизований
комплекс узагальнених вчень про права і свободи людини,
демократичне суспільство та його цінності, систему органів
державної влади в Україні.
Правова інформація, яка є основою даного комплексу – це
результат напрацювання різноманітних наукових шкіл, на підставі
якої формуються знання студентів про громадянське суспільство та
роль громадян у становленні і функціонуванні громадянського
суспільства.
Правове регулювання прав і свобод людини, теоретико-правові
положення про демократичне суспільство та його цінності, правовий
статус органів державної влади України.
Основною метою навчального курсу, який базується на
узагальненому розгляді широкого кола питань з основ правового
життя в Україні, є формування цілісного, системного розуміння
державно-правових явищ, генези та закономірностей їх
функціонування і розвитку, оволодіння поняттєвокатегоріальним
апаратом сучасної юриспруденції і правової практики.
Вивчення навчальної дисципліни «Основи правознавства»
повинно сприяти формуванню у студентів правосвідомості, правової
культури, розвитку творчого теоретичного правового мислення,
використання яких необхідне при вирішенні практичних завдань в їх
майбутній професії.
Знати свої права як члена суспільства, розуміти цінності
громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод
людини і громадянина України.
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Як можна
користуватися
набутими
знаннями і уміннями
(компетентності)

Знати економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та
функціональні зв’язки, що існують між фінансовими процесами та
економічними явищами.
Дотримуватися
вимог
законодавства
для
забезпечення
правомірності професійних рішень.
Застосовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності
для розв’язання професійних завдань.
Здійснювати пошук, відбір та опрацювання інформації з різних
джерел у процесі професійної діяльності.
Виявляти навички самостійної роботи та роботи в команді,
демонструвати гнучке мислення, відкритість до нових знань.
Застосовувати одержані знання і уміння для ініціювання та
реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного
середовища і здійснення безпечної діяльності.
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.
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 активного відпочинку та ведення здорового способу
життя.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
Здатність здійснювати професійну діяльність, згідно з вимогами
законодавства.
Розуміння принципів організації фінансових відносин.
МОДУЛЬ І
РОЗДІЛ 1. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ
Тема 1. Людська гідність і права людини.
Тема 2. Еволюція прав людини.
Тема 3. Людина і держава.
Тема 4. Права дитини.
Тема 5. Механізм захисту прав людини і прав дитини.

Навчальна
логістика

МОДУЛЬ ІI
РОЗДІЛ 2. ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО
ТА ЙОГО ЦІННОСТІ
Тема 1. Демократична держава.
Тема 2. Громадянське суспільство.
Тема 3. Громада.
Тема 4. Громадянська участь у житті суспільства.
Тема 5. Заклад вищої освіти – простір демократії.
Тема 6. Молодіжні громадські об’єднання.
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МОДУЛЬ ІIІ
РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Тема 1. Верховна Рада України.
Тема 2. Президент України.
Тема 3. Органи виконавчої влади України.
Тема 4. Органи місцевого самоврядування України.
Тема 5. Судові та правоохоронні органи.
Пререквізити

Дисципліна «Основи правознавства» може вивчатись студентами
на основі базової середньої освіти.

Постреквізити

Дисципліна «Основи правознавства» є складовою циклу
професійної та практичної підготовки фахового молодшого
бакалавра з фінансів, банківської справи та страхування. Знання з
даного курсу будуть використовуватися при вивченні дисциплін:
«Фінанси», «Економічна теорія», «Банківські операції», «Податкова
система», «Бюджетна система» та інших спеціальних курсів. Набуті
знання можуть бути використані при написанні курсової роботи.

Рекомендована
література

Основна (базова)
1. Конвенція Про захист прав людини і основоположних свобод
від 4 листопада 1950 р. № 995_004. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/ show/995_004#Text
2. Конвенція ООН Про права дитини від 20 листопада 1989 р. №
995_021 URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_021# Text
3. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 року. №
995_015 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 995_015# Text
4. Конституція України від 28.06.1996 року. № 254к/96-ВР URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2
%D1%80#Text
5. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року. № 2456-VI
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 року. № 2755-VI
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
Допоміжна
1. Гринь О.Д., Донченко О.І. Правознавство: навч. посіб. – Одеса:
Фенікс, 2016. – 206 с.
2. Дзера О.В. Правознавство: підручник. – К.: Юрінком Інтер,
2009. – 848 с.
3. Крестовська
Н.М.,
Кулініч
О.О.,
Романадзе
Л.Д.
Правознавство: підручник. – Одеса: Атлант, 2015. – 554 с.
4. Молдован В.В., Чулінда Л.І. Правознавство: навч. посіб. – К.:
Центр учбової літератури, 2010. – 184 с.
5. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право
України: підручник. – К.: Правова єдність, 2010. – 432 с.
6. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави:
навч. посібник. – К.: Атіка, 2012. – 158 с.
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Інформаційні
ресурси

Формат
та обсяг курсу

Розподіл балів,
форма контролю
Циклова комісія

1. https://www.president.gov.ua/ – Офіційна сторінка Президента
України;
2. https://www.rada.gov.ua/ – Офіційний сайт Верховної Ради
України;
3. https://www.kmu.gov.ua/ – Офіційний сайт Кабінету Міністрів
України;
4. https://court.gov.ua/ – Веб-портал Судової влади України;
5. https://ssu.gov.ua/ – Офіційний сайт Служби безпеки України;
6. https://www.npu.gov.ua/ – Офіційний сайт Національної
поліції.
Кількість годин
Вид занять
Лекції
17
Семінари
17
Самостійна робота
56
Максимальна кількість балів
Форми контролю
Модуль 1
16
Модуль 2
17
Модуль 3
17
ЗАЛІК
50
Правничих дисциплін

Відділення

Економічне відділення
Оцінка
ЄКТС
А
В
С
D
Е

Оцінка
за національною шкалою

Шкала оцінювання,
національна
та ЄКТС

Сума балів за всі види
навчальної діяльності
90-100
80-89
70-79
60-69
50-59
35-49

FX

(з можливістю повторного
складання)

0-34

F

(з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни)

Зараховано

Не зараховано
Не зараховано

Викладач(і)

Покликання на
дисципліну
(сторінка курсу
в Moodle)

АЛЬОНА ДМИТРІВНА ДОМАНЧУК
Посада: викладач
Категорія: перша кваліфікаційна категорія
Педагогічне звання: –
Науковий ступінь: –
Вчене звання: –
Профайл викладача (-ів):
http://college-chnu.cv.ua/article/Legal
E-mail: a.domanchuk@chnu.edu.ua

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=3554
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