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ВСТУП 

 

Анотація 

Навчальна дисципліна «Правознавство» – це вибіркова складова підготовки 

студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» та «Молодший 

бакалавр». 

Навчальна програма дисципліни розкриває загальні положення правознавства, 

способи реалізації правовідносин та особливості національного законодавства. 

Курс покликаний сформувати у студентів відповідний понятійно-категоріальний 

апарат, ознайомити їх із сучасним інститутом права, його основними складовими та їх 

характеристиками; міжнародним та вітчизняним конституційним законодавством. 

Студенти можуть опанувати методику правового аналізу норм міжнародного та 

вітчизняного законодавства. 

Ключові слова: право, правові організації, механізми правововідносини, 

законодавство. 

 

 

Summary 

The discipline "Jurisprudence" is a selective component of training students who obtain 

the educational qualification level "Bachelor" and "Junior Bachelor". The curriculum of the 

discipline reveals the general provisions of jurisprudence, ways of implementing legal 

relations and features of national legislation. The course is designed to form in students the 

appropriate conceptual and categorical apparatus, to acquaint them with the modern institute 

of law, its main components and their characteristics; international and domestic 

constitutional law. Students can master the methods of legal analysis of international and 

domestic law. 

Key words: law, legal organizations, mechanisms of legal relations, legislation. 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 3 

Галузь знань 

Управління та 

адміністрування 

Дисципліна нормативна  

(Цикл загальної підготовки) 

Модулів - 1 

Спеціальність 

073 «Менеджмент» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 2 1-й - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

доповідь 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

1-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Молодший Бакалавр/ 

junior bachelor 

15 год. - 

Практичні, семінарські 

15 год. - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 год. - 

Індивідуальні завдання 

Вид контролю: залік 

 
2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів відповідно до 

освітньо-професійної програми -таких компетентностей: 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

CК 6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

СК 13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній 

діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є забезпечити оволодіння 

відповідними основними поняттями і категоріями, сформувати знання про об’єкт, 

предмет, структуру і функції теорії права, теоретико-методологічні підходи до 

проблематики розвитку права як галузі. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумов до вивчення курсу немає. 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 



таких результатів навчання: 

РН 1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 

в Україні. 

РН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

РН 15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та 

міжкультурності. 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні питання сучасного права. 

Тема 1. Поняття та сутність права. Основні етапи розвитку права. [1; 24, 31; 10] 

Тема 2. Міжнародне право. [1, 7, 8; 10] 

Тема 3. Конституція України. [1; 23; 10] 

Тема 4. Система права в Україні. [1; 24; 10] 

Змістовий модуль 2. Механізми реалізації правовідносин. 

Тема 1. Міжнародні механізми реалізації правовідносин. [1, 7, 8; 5; 10] 

Тема 2. Громадянські та політичні права і свободи. [23; 42] 

Тема 3. Економічні, соціальні, культурні та екологічні права і свободи. [1; 31; 10] 

Тема 4. Окремі категорії права. [1, 14; 24; 10] 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні питання сучасного права. 

Тема 1. Поняття та сутність права. Основні етапи розвитку права 11 2 2   7 

Тема 2. Міжнародне право. 11 2 2   7 

Тема 3. Конституція України. 11 2 2   7 

Тема 4. Система права в Україні. 12 2 2   8 

Разом за змістовим модулем 1 45 8 8   29 

Змістовий модуль 2. Механізми реалізації правовідносин. 

Тема 1. Міжнародні механізми реалізації правовідносин. 11 2 2   7 

Тема 2. Громадянські та політичні права і свободи. 11 2 2   7 

Гема 3. Економічні, соціальні, культурні та екологічні права і 

свободи. 
11 2 2   7 

Тема 4. Окремі категорії права. 12 1 1   10 

Разом за змістовим модулем 2 45 7 7   31 

Усього за курсом 90 15 15   60 

 



Теми практичних занять 

№ з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Поняття та сутність права. Основні етапи розвитку права 2 

2 Міжнародне право. 2 

3 Конституція України. 2 

4 Система права в Україні. 2 

5 Міжнародні механізми реалізації правовідносин. 2 

6 Громадянські та політичні права і свободи. 2 

7 Економічні, соціальні, культурні та екологічні права і свободи. 2 

8 Окремі категорії права. 1 

 Разом 15 

 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

 підготовка до лекційних занять - 1 година на 1 лекцію; 

 підготовка до практичних занять - 3 година на 1 заняття; 

 підготовка і написання есе - 3 годин на 1 роботу; 

 Підготовка повідомлень - 4 години на 1 повідомлення; 

 Підготовка до написання МКР - 5 годин на 1 роботу; 

 

Завдання для самостійної роботи 

№ з/п Вид роботи 
Кількість годин 

Денна форма 

1 Підготовка до лекцій. 7,5 

2 Підготовка до практичних занять. 7,5 

3 Підготовка і написання есе 3 

4 Виконання МКР. 27 

5 Підготовка до заліку. 15 

 Разом 60 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування 

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні засоби 

оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 

 Усне опитування на практичному занятті. 

 Виступ із повідомленням. 

 Написання есе. 

 Модульна контрольна робота. 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

В процесі викладання навчальної дисципліни передбачено проведення поточного 

та підсумкового контролів. 

Поточний контроль проводиться на практичному занятті та за результатами 

виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної 



підготовки здобувачів вищої освіти із зазначених тем (у тому числі, самостійно 

опрацьованого матеріалу) під час роботи на практичних заняттях та набутих навичок 

під час виконання модульних контрольних робіт. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 

Підсумковий контроль проводиться шляхом складання суми балів, які студент 

отримав на протязі вивчення дисципліни. Виконуючи усі завдання студент може 

набрати до 100 балів, які і будуть йому виставлені як підсумкові за весь курс. При 

цьому, підсумкова оцінка передбачає мінімум та максимум під час виставлення оцінки 

до відомості. Так, студент може отримати від 60 до 100 балів, - що буде вважатися 

успішним опануванням курсу. 

Окрім того, студент який хоче підвищити свій бал, може скласти усний залік. За 

результатом усного заліку студент може набрати від 1 до 10 балів. 

 

Критерії оцінювання заліку 

Під час складання заліку студенти відповідають на питання, які вибирає викладач 

зі списку. Кількість питань залежить від кількості балів, яку хоче отримати студент. 

Але, мінімум 1 бал максимум 10 балів. 

Відповідь на кожне питання оцінюється у 1 бал. Тобто після складання заліку 

студент може отримати до 10 балів, які додаються до суми балів, отриманої під час 

поточний контролю відповідного семестру. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання на практичних заняттях 

Відповіді на 

семінарах (бали) 
Критерії оцінювання 

5 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить 

аргументовані висновки. 

4 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені 

несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу 

3 
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована. 

2 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

1 
Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не 

обґрунтована. 

0 Студент не дає відповіді. 

Критерії оцінювання захисту повідомлення 

Критерії оцінювання Бали 

Візуальний критерій (наявність слайдів презентації, якість слайдів, застосування 

відеоматеріалів) 
1 

Публічний виступ (вміння триматися перед аудиторією, не зачитування тексту 

повністю) 
1 

 



Зміст повідомлення (наявність чіткої структури повідомлення: вступ, основна 

частина, висновки; достовірність/ актуальність інформації, посилання на 

міжнародні акти та дійсний їх аналіз) 

2 

Орієнтування (правильні відповіді на уточнюючі питання з теми повідомлення) 1 

Усього 5 

 

Критерії оцінювання есе 

Критерії оцінювання Бали 

Структура (вступ, основна частина, висновок) 1 

Креативність у написанні авторського тексту та дотримання правил Академічної 

доброчесності 
2 

Логічність викладення своїх думок з проблемного питання з посиланнями на 

нормативні акти 
2 

Усього 5 

 

Критерії оцінювання виконання модульних контрольних робіт (далі - МКР) 

В процесі викладання навчальної дисципліни передбачено проведення 

контрольних заходів, на яких студенти пишуть МКР. МКР проходить після модулю. 

МКР складається з трьох блоків: 

 блок І – Тести, 

 блок II – Теорія, 

 блок III – Ситуація. 

Блок «Тести» містить 10 тестових питань, які оцінюються у 5 балів. Тобто 0,5 за 1 

правильну відповідь. 

Блок «Теорія» містить теоретичні питання, які оцінюються в 3 бали. 

Блок «Ситуація» містить одне ситуаційне завдання, яке оцінюється до 2 балів. 

 

Критерії оцінювання МКР 

Бали Критерії 

Теоретичне питання 

1 
Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані висновки. 

0,5 
Відповідь має суттєві помилки, містить неточності, недостатньо обґрунтована, 

аргументи несформульовані. 

0 Студент не дає відповіді. 

1 Максимальна кількість балів 

Ситуація 

2 
Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв'язки, містить аргументовані висновки. 

1 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені несуттєві 

помилки та неточності у викладенні матеріалу 

0,5 Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована. 

0 Студент не дає відповіді. 

2 Максимальна кількість балів 



Розрахунок балів за написання МКР 

Вид завдання Максимальна кількість балів 

Тести 5x1 бал = 5 балів 

Теоретичні питання 3 бали 

Ситуації 2 бали 

Всього 10 

 

Критерії оцінювання результатів за виконання інших завдань 

Вид завдання Максимальна кількість балів 

Участь (відповіді) на семінарських заняттях 8x5 бали = 40 балів 

Написання есе 3x5 бали =15 балів 

Написання повідомлення 3x5 бали =15 балів 

Захист повідомлення 2x5 бали =10 балів 

Виконання КР - 
Поточний модульний контроль (виконання МКР) 10 балів 

Всього 90 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Складова курсу Вид роботи 
Кількість 

балів 

ЗМ 1 Т 1-4 Участь (відповіді) на семінарських заняттях 20 

ЗМ 2 Т 5-8 
Участь (відповіді) на семінарських заняттях 20 

Виконання МКР 10 

Виконання інших завдань Есе, повідомлення 40 

Підсумковий контроль Залік 10 

Сума  100 

 

9. Засоби навчання: 

1. Наповненість групи  в мессенджерах для дистанційного навчання, електронний 

варіант практичних завдань, лекцій та інші матеріали з дисципліни. 

2. Наочні засоби: слайдові презентації, відеоматеріали. 

 

10. Рекомендовані джерела інформації: 

1 КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. 

- С. 141. 

2. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

Организации Объединённых Наций (А/8082) / Резолюции, принятые по докладам 

шестого комитета 

3. Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права // Кушніренко О., 

Слінько Т. Права і свободи людини та громадянина. - X.: Факт, 2001. - 440 с. 

4. Міжнародний Пакт про економічні, соціальні і культурні права // Кушніренко 

О., Слінько Т. Права і свободи людини та громадянина. - X.: Факт, 2001. -С. 440. 

 



Інформаційні ресурси 

1. portа1.гаdа.gоv.uа - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 

2. President.gov.ua - Офіційний веб-сайт Президента України. 

3. supreme.court.gov.ua - Верховний Суд України. 

4. Kmu.gov.ua - Кабінет Міністрів України. 

5. nau.kiev.ua - Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти 

України (НАУ)». 

6. Періодичні видання (ресурсний центр Інституту права ім. І. Малиновського 

та наукова бібліотека «Острозької Академії»). 


