
ЗВІТ ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ ПРАВА В 

ОДЕСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ЗА 2021 РІК 



ЛЕКЦІЯ НА ТЕМУ: «ПОНЯТТЯ І ВИДИ  

ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ» 
11 листопада 2021 року в коледжі Промислової 

автоматики 

та інформаційних технологій Одеської 

національної академії харчових технологій, в 

рамках роботи «Тиждень права ОНАХТ» , була 

проведена лекція на тему «Поняття і види 

юридичної відповідальності»  Лекцію провела  

доц. кафедри СФіП канд.історичних наук 

Дружкова І.С. 

 Під час проведення лекції, студенти дізналися, що 

здійснення правопорушень тягне за собою 

юридичну відповідальність у вигляді вжиття 

заходів державного примусу каральної 

спрямованості, зазнавання правопорушником 

втрат особистого, організаційного чи 

матеріального характеру. 
 

  



КРУГЛИЙ СТІЛ: ПРАВОСУДДЯ.  

СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ 

17 листопада  2021 року для студентів Одеської 

національної академії харчових технологій, в рамках роботи 

«Тиждень права ОНАХТ» був проведений круглий 

стіл: Правосуддя. Судова система України.  

Круглий стіл провела доц. кафедри СФіП, канд. історичних 

наук Мамроцька О.А.  

Під час проведення круглого столу, студенти дізналися, що 

Конституційний Суд України є єдиним органом 

конституційної юрисдикції в Україні. Конституційний Суд 

України не входить до системи судів загальної юрисдикції. 

Пріоритетним напрямком діяльності Конституційного Суду є 

здійснення конституційного судочинства в Україні. Втім, це 

не єдина функція суду, також виділяють функції 

конституційного контролю та офіційного тлумачення 

законодавства. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


  

ТЕМАТИЧНІ ВИХОВНІ БЕСІДИ НА ТЕМУ:  

«ВИБОРЧА СИСТЕМА І ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС» 

 17 листопада  2021 року для студентів Одеської 

національної академії харчових технологій, в 

рамках роботи «Тиждень права ОНАХТ» була 

проведена тематична виховна бесіда на 

тему: «Виборча система і виборчий процес.» 

 Бесіду провела Молодіжний ректор  ОНАХТ, 

Дарія Бондарчук Під час проведення бесіди, 

студенти дізналися, що виборча це 

система сукупність правил і законів, що 

забезпечують певний тип організації влади, 

участь суспільства у формуванні державних, 

представницьких, законодавчих, судових і викона

вчих органів, вираження волі тієї 

частини населення, яка 

за законодавством вважається достатньою для 

визначення результатів виборів легітимними. 

Виборча система є одним з центральних та 

ключових елементів виборчого права 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1


КРУГЛИЙ СТІЛ:  «ЗЛОЧИН І КАРА» 

22 листопада   2021 року для студентів Одеської 

національної академії харчових технологій, в 

рамках роботи «Тиждень права ОНАХТ» був 

проведений круглий стіл: «Злочин і кара» 

Під час проведення круглого столу, студенти 

дізналися, що Суспільство завжди намагається 

жити за встановленими правилами, проте немає 

жодної людської спільноти, у якій би такі правила 

не порушувалися. Часто такі порушення мають 

дріб'язковий характер — наприклад, запізнення 

учня на урок, перехід дороги за межами 

пішохідного переходу, а іноді є надзвичайно 

небезпечними, як-от крадіжка чи вбивство людини. 

Незначні порушення носять назву проступок. 

Відносини, пов'язані зі вчиненням людьми 

суспільнонебезпечних діянь та визначенням 

відповідальності за їх вчинення 

регулює кримінальне право, а самі ці діяння 

називаються злочинами. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE


  

ЛЕКЦІЯ НА ТЕМУ:  «ПРАВОСВІДОМІСТЬ І 

ПРАВОВА КУЛЬТУРА. ПРАВОВА ПОВЕДІНКА»  

30 листопада  2021 року для студентів Одеської 

національної академії харчових технологій, в рамках 

роботи «Тиждень права ОНАХТ» була проведена 

лекція на тему: «Правосвідомість і правова культура. 

Правова поведінка» Лекцію провела доц. кафедри 

СФіП, канд. політичних наук Мордовец М.В. Під час 

проведення круглого столу, студенти дізналися, що 

правова культура особи характеризує рівень правової 

соціалізації члена суспільства, ступінь засвоєння і 

використання ним правових начал державного і 

соціального життя. Правова культура особи означає 

не тільки знання і розуміння права, а й правові 

судження щодо нього як про соціальну цінність, і 

головне — активну роботу з його здійснення, зі 

зміцнення законності і правопорядку. Іншими 

словами, правова культура особи — це її позитивна 

правова свідомість у дії. Вона включає перетворення 

особою своїх здібностей і соціальних якостей на 

підставі правового досвіду. 

 



ДЯКУЮ ЗА  
УВАГУ ! 


