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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 
 

Правознавство 
Освітній рівень перший (бакалаврський) 

Програма навчання 
обов’язкова  

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Освітня програма Економіка будівельного підприємства 
Обсяг дисципліни 3 кредити ECTS (90 академічних годин) 
Види аудиторних занять лекції, практичні заняття 
Індивідуальні та (або) 

групові завдання аудиторна контрольна робота, реферат 

Форми семестрового 

контролю 
залік 

 

Викладачі: 
Огороднійчук І.А, к.пед.н., доцент  кафедри філософії, політології, психології та права 

В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

ОСНОВАМИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, НАБУВАЮТЬ ЗНАННЯ  З ТЕОРІЇ 

ДЕРЖАВИ І ПРАВА ТА РОЗВИВАЮТЬ ПРАВОСВІДОМІСТЬ. 
Наприклад: Вмити знаходити рішення у професійній діяльності згідно з чинним 

законодавством України.  

Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових 

документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності. 
 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних 

навичок за такими дисциплінами: Філософія, Історія України і української культури. 

 

Вивчення дисципліни сприятиме формуванню наступних загальних та професійних  

компетентностей: 

- Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. 

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

-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 здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів 

у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності. 

Програмні результати навчання: 
Знати:  

- вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого 

розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави; 

- нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур і застосовувати його на практиці; 

- права людини і громадянина;  

- основи правової системи і законодавства України;  

- правові та морально етичні норми. 

 

 Вміти:  

˗ демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних, культурних, 

наукових цінностей і досягнень суспільства. 

˗ реалізувати в різних сферах життєдіяльності права людини;  

- використовувати і складати правові документи;  

- здійснювати необхідні заходи по відновленню порушених прав. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№п/

п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 

лаборат

орні 

самості

йна 

      

1.  Держава та право. 4 4  12 

2.  Конституційне право. 3 3  12 

3.  Цивільне  право. 2 2  14 

4.  Сімейне право. 3 3  6 

5.  Трудове право. 4 4  14 

 Всього 16 16  58 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною 

дисципліною «Правознавство» складає 60 балів і може бути досягнений наступними засобами 

оцінювання: 
Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Засоби оцінювання 

Кількість у 

семестрі 

Реферат 1 15 25 

Аудиторна контрольна робота 1 15 25 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести), або 
2 

30 50 
- Підсумковий (семестровий) контроль знань 

(залік) 
1 

Разом  60 100 



Контрольна робота передбачена з теми «Держава та право». Виконується студентами 

в аудиторії і складається з кейсів індивідуальних завдань. Наприклад: Визначити  основні 

ознаки держави, сформулювати поняття держави, права і т.п.  
Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – стандартизовані тести (20 

тестових питань), наприклад 

1. Структурними елементами норми права є : 

а) санкція;                    б) об’єкт;                     в) гіпотеза. 

2. Вкажіть джерела  права: 

а) правовий прецедент;             б) нормативно правовій договір;                в) закон. 
 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких 

причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже 

набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди з 

викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 

 

Інформаційне забезпечення 

 

Основна література 

1. Керецман В.Ю., Семерак О.С. Правознавство: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2015. – 400с. 

2. Правознавство: Навч. посіб. / заг. ред. С.М. Тимченко, Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 

2017. – 480с.  

3. Правознавство: Навч. посібник / за ред. Р.І. Кондратьєва. – К.: Видавничий Дім «Ін 

Юре», 2016. – 488c. 

4. Правознавство: навч. посіб. / С. В. Дрожжина [та ін.]; за ред. С. В. Дрожжиної. – К. : 

Знання, 2015. – 350 с. 

Допоміжні джерела інформації 

5. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 року. 

6. Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 року. 
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Української РСР. – 1983. – додаток до № 28. – Ст. 573. 

11. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001р. // Урядовий кур’єр. – 2001. – 15 

листопада. 

12. Кодекс законів про працю України: за станом на 15 квітня 2006 р. –Офіц. вид. – К.: 

Атіка, 2006. – 104 с. 
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