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1. Пояснювальна записка 

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Метою дисципліни «Правознавство» є викладання навчальної дисципліни є 

підвищення рівня правових знань студентів, їх правосвідомості та правової 

культури, формування у майбутніх фахівців належного рівня правових знань, 

системи професійно-юридичних навичок та умінь щодо практичного застосування 

положень тих чи інших галузей права в повсякденному житті. 

Основні заівдання вивичення дисципліни «Правознавство» є :оволодіння 

теоретичними знаннями з навчальної дисципліни;- дати студентам знання 

сучасного рівня і розвитку права;- розкрити гуманістичний  зміст права;- навчити 

студентів працювати з першоджерелами та застосовувати принципи права у 

виробничій та соціальній діяльності;- формування уміння користуватися 

необхідною нормативно-правовою базою; - виховання у студентів 

законослухняності через повагу до права і закону. 

В результаті вивчення курсу «Брендінг територій» студенти повинні 

знати: 

- понятійний матеріал, що є основним інструментарієм дисципліни; 

- методологію теорії держави і права; - основний зміст понятійних 

(формальних) визначень; 

- нормативно-правову базу даної дисципліни;  

- правові засади регулювання окремих видів суспільних відносин. 

а також сформувати вміння і практичні навички з: 

- використовування засвоєного теоретичного матеріалу  в повсякденному 

житті та в професійній діяльності; 

- аналізувати норми Конституції України,  аконів та інших нормативно-

правових актів;  

- розуміти значення права в житті суспільства, свідомо виконувати його 

вимоги. 

1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Брендінг територій» здобувач 

вищої освіти отримує наступні програмні компетентності та програмні результати 

навчання, які  визначені в Стандарті вищої освіти зі спеціальності 281 Публічне 

управління та адміністрування  та освітньо-професійній програмі «Публічне 

управління та адміністрування» підготовки бакалаврів. 

 

Інтегральна компетентність 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми 

у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що 

передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної галузі і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

 Загальні компетентності: 

ЗК 8 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

ЗК 12 Навички міжособистісної взаємодії  

ЗК 13 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/142-energetichne-mashinobuduvannya-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/142-energetichne-mashinobuduvannya-bakalavr.pdf
https://nv.onaft.edu.ua/opp/142b-shusk2018.pdf
https://nv.onaft.edu.ua/opp/142b-shusk2018.pdf
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різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності). 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 1 Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання 

конфліктів 

СК 3 Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та 

морально-етичних норм поведінки 

СК 11 Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в 

сфері публічного управління та адміністрування 

Програмні результати навчання: 

ПРН 12. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами 

державної влади і місцевого самоврядування.  

 

1.3. Міждисциплінарні зв’язки 

Дисципліна вивчається після дисциплін: Історія України та української 

культури; передує вивченню Господарське та адміністративне паво. 

 

1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 
Кількість кредитів ECTS- 3, годин - 90 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 40 20 20 

заочна    

Самостійна робота, годин Денна -50 Заочна -  
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2. Зміст дисципліни 

2.1 Програма змістовних модулів 
Змістовний модуль 1: Поняття і зміст основних інститутів права. 

№ 

теми 
Зміст теми Денна 

Заочна 

1.  Основні поняття теорії держави і права: основні поняття теорії 

держави, функції держави, класифікація форм правління, державного 

устрою, режимів держави;соціальні норми, функції права, джерела 

права; система законодавства и система права.. 

2 

 

2.  Основи конституційного права України: Конституція України – 

Основний закон держави і суспільства, конституційний статус 

особистості. 

2 

 

3.  Основи цивільного права України:ці вільно-правові відносини, фізичні 

та юридичні особи, об’єкти цивільного права, особисті немайнові 

права, правочини, право власності та його зміст, спадкування.. 

2 

 

4.   Основи сімейного права України: шлюб та його укладання, 

недійсність шлюбу, особисті немайнові та майнові права та обов’язки 

подружжя, припинення шлюбу, особисті немайнові та майнові права 

батьків та дітей, усиновлення, опіка(піклування),патронат. 

2 

 

5.  Основи трудового права України: трудові правовідносини, трудовий та 

колективний договори, прийом та звільнення з роботи, час роботи і 

відпочинку, оплата праці, відповідальність у трудовому праві. 

2 

 

 

Змістовний модуль 2: Основи правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні. 

№ 

теми 
Зміст теми Денна 

Заочна 

1.  Судова влада в Україні: конституційні принципи правосуддя, загальна 

характеристика судової системи України, юрисдикція, підсудність. 

 

2 

 

2.   Система правоохоронних органів в Україні:поняття, система та задачі 

правоохоронних органів в Україні, система органів прокуратури, органів 

внутрішніх справ, адвокатура та нотаріат в Україні. 

2 

 

3.  Адміністративне право України: поняття, признаки, склад 

адміністративного проступка, поняття та види адміністративних 

стягнень, звільнення від адміністративної відповідальності.  

2 

 

4.  Кримінальне право України:види кримінальних правопорушень, поняття 

кримінального проступку та злочину, поняття, ознаки та підстави 

кримінальної відповідальності, склад кримінального правопорушення, 

покарання та його види, обставини, обтяжуючи та пом’якшуючі 

покарання. 

2 

 

5.  Правове регулювання органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. 
2 

 

 

2.2 Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Денна Заочна 

1 Основні теорії держави ат права. 2  

2 Конституція України – Основний закон держави. 2  

3 Правове регулювання цивільного права. Характеристика основних 

інститутів цивільного права 

2  

4 Правове регулювання сімейного права. Характеристика основних 2  
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інститутів сімейного права. 

5 Характеристика трудового законодавства України: КЗпП, Закон 

України «Про оплату праці» . 

2  

6 Характеристика Закону України «Про судоустрій та статус суддів», 

поняття юрисдикції, поняття підсудності, виключна підсудність. 

2  

7 Склад правоохоронних органів в України, правозахисна діяльність: 

діяльність адвокатури в Україні. 

2  

8. Загальна характеристика КУпАП, адміністративний проступок, склад 

адміністративного правопорушення  та характеристика його елементів. 

2  

9. Загальна характеристика Кримінального кодексу України, поняття 

кримінального правопорушення, його види, поняття, види ат 

призначення покарання, звільнення від покарання. 

2  

10. Система органів державної влади в Україні, правовий статус та 

повноваження Верховної Ради України та народного депутата України, 

правовий статус Президента України, центральні органи виконавчої 

влади в Україні, органи місцевого самоврядування. 

2  

2.3 Перелік завдань до самостійної роботи 

№ 

теми 
Назва теми денна 

заочна Завдання до самостійної 

роботи [2] 

1.  Основні теорії держави і права 5  Опрацювати матеріал і 

дати письмові відповіді: 

1. Суспільство: 

поняття та структура, 

поняття та види влади.  

2. Форми правління 

сучасних держав. 

Розв’яжіть тести.  

2.  Конституція України – Основний закон 

держави   

5  Опрацювати матеріал і 

дати письмові відповіді: 

1.Класифікація 

конституційних прав і 

свобод людини. 

2.   Міжнародні 

стандарти в галузі 

прав людини. 

Розв’яжіть тести. 

3  Правове регулювання цивільного права. 

Характеристика основних інститутів 

цивільного права 

 

5  Опрацювати матеріал і 

дати письмові відповіді: 

1. Особисті 

немайнові права 

фізичної особи. 

2. Поняття та види 

цивільно-правових 

договрів. 

Розв’яжіть тести. 

4  Правове регулювання сімейного права. 

Характеристика основних 

інститутів сімейного права 

 

5  Опрацювати матеріал і 

дати письмові відповіді: 

1. Поняття та укладання 

шлюбного договору  

2. Позбавлення 

батьківських прав.  

Розв’яжіть тести. 
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5  Характеристика трудового законодавства 

України: КЗпП, Закон України «Про оплату 

праці» 

 

5  Опрацювати матеріал і 

дати письмові відповіді: 

1.  Трудова дисципліна, 

правила внутрішнього 

розпорядку.  

2.  Види, порядок 

накладення та зняття 

дисциплінарних 

стягнень. 

Розв’яжіть тести. 

6  Характеристика Закону України «Про 

судоустрій та статус суддів», поняття 

юрисдикції, поняття підсудності, виключна 

підсудність. 

.  

5  Опрацювати матеріал і 

дати письмові відповіді: 

1. Правовий статус 

Конституційного Суду 

України, його 

юрисдикція .  

2. Вища Рада правосуддя 

: правове регулювання. 

Розв’яжіть тести. 

7  Склад правоохоронних органів в України, 

правозахисна діяльність: діяльність 

адвокатури в Україні. 

  

5  Опрацювати матеріал і 

дати письмові відповіді: 

1. Правові підстави 

діяльності Національної 

поліції України.  

2. Система надання 

вторинної безоплатної 

правової допомоги. 

 Розв’яжіть тести. 

8  Загальна характеристика КУпАП, 

адміністративний проступок, склад 

адміністративного правопорушення  та 

характеристика його елементів. 

 

5  Опрацювати матеріал і 

дати письмові відповіді: 

1. Адмінстративна 

відповідальність 

неповнолітніх. 

2.  Звільнення від 

адміністративної 

відповідальності. 

 Розв’яжіть тести. 

9  Загальна характеристика Кримінального 

кодексу України, поняття кримінального 

правопорушення, його види, поняття, види 

ат призначення покарання, звільнення від 

покарання. 

5  Опрацювати матеріал і 

дати письмові відповіді: 

1.Особливості 

кримінальної 

відповідальністі 

неповнолітніх. 

2. Звільнення від 

покарання та його 

відбування. 

 Розв’яжіть тести 

10  Система органів державної влади в Україні, 

правовий статус та повноваження Верховної 

Ради України та народного депутата 

України, правовий статус Президента 

України, центральні органи виконавчої 

влади в Україні, органи місцевого 

5  Опрацювати матеріал і 

дати письмові відповіді: 

1.Регламент Верховної 

Ради України. 

2. Законодавчий процес 

та його стадії.. 
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самоврядування.  Розв’яжіть тести 

 

3 Критерії оцінювання результатів навчання 

Нарахування балів за виконання змістових модулів  

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Поняття і зміст основних інститутів права
 

Робота на лекціях 2 3 4 8 12 2 5 10 

Робота на практичних заняттях 2 3 4 8 12 2 5 10 

Самостійна робота 2 3 4 8 12 4 14 16 

Виконання індивідуальних 

завдань 
6 14 1 6 14 1 6 14 

Проміжна сума    30 50  30 50 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
  1 30 50 1 30 50 

Оцінка за змістовий модуль 1    60 100  60 100 

Змістовий модуль 2. Основи правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні . 

Робота на лекціях 2 3 4 8 12 2 5 10 

Робота на практичних заняттях 2 3 3 6 9 2 5 10 

Самостійна робота  2 3 4 8 12 4 14 16 

Виконання індивідуальних 

завдань 
8 17 1 8 17 1 6 14 

Проміжна сума    30 50  30 50 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
  1 30 50 1 30 50 

Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 

Можливість отримання додаткових балів 

Рейтинг за творчі здобутки  

студентів (у тому числі 

результатів неформальної 

освіти) 

0  10 –  0  10 –  0  10 

 
Критерії оцінювання до модульних контрольних робіт та екзамену 

Модульні контрольні роботи складаються з відповідей на 2 теоретичні питання 
та розв’язання однієї задачі. 

Таблиця 1 
Загальні критерії оцінювання 

№ 

з\п 
Вид роботи Максимальний 

бал 
Пояснення до нарахування балів 

1 2 3 4 

1 Відповіді на теоретичні 

питання  (2 питання) 
20 За надану повну обґрунтовану 

відповідь на два питання 

(максимальний бал – 10 балів за 

кожну відповідь) 

2 Розв’язання задачі 30 Максимальний бал нараховується за 
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умов, що завдання виконано повністю, 

відповідь обґрунтовано, висновки та 

пропозиції аргументовано і оформлено 

належним чином 

 Разом 50  

Таблиця 2 
Критерії оцінювання відповідей на теоретичні питання 

Розподіл балів за 

відповіді на теоретичні 

питання 

Критерії оцінювання відповідей 

10-8 за умови, якщо студент показав глибокі знання, чітко, грамотно, 

логічно і послідовно його викладає; вільно оперує термінологією, 

знайомий із законодавчими та нормативними документами, вміє 

аналізувати ситуацію та має альтернативні погляди на викладений 

матеріал 

7-5 за умови, якщо студент має тверді знання, грамотно і по суті 

викладає відповіді на поставленні питання, не допускає грубих 

помилок при відповіді на них, але не повністю розкриває зміст 

4-3 за умови, якщо студент знає теоретичний матеріал на рівні 

репродуктивного відтворення, але не надає належної оцінки 

процесів та явищ, не чітко формулює  категорії та допускає 

незначні помилки при відповідях 

2-0 за умови, якщо студент при відповіді допускає суттєві помилки, 

матеріал викладає не послідовно, з припущенням неточностей у 

формулюваннях та відсутності термінології 

Розподіл балів за виконання розрахунково-аналітичної задачі наведено у таблиці 3. 

Таблиця 3 

Критерії оцінювання результатів виконання розрахунково-аналітичної задачі 
Розподіл балів за 

розв’язання 

розрахунково-

аналітичної задачі 

Результати розв’язання розрахунково-аналітичної задачі 

21-30 Студент самостійно розв’язує стандартні, комбіновані й нестандартні 

проблеми задачі, здатний проаналізувати й узагальнити отриманий 

результат. Крім того, його дії відрізняються раціональністю, вмінням 

оцінювати помилки й аналізувати результати. Відповідь базується на 

рівні творчого мислення. Визначає суттєві елементи, які повинні  

враховуватися при аналізі завдання. Студент  виявив всебічні і глибокі 

знання програмного матеріалу, демонструє  вміння логічно мислити, 

робити логічні  висновки. Завдання виконано повністю, відповідь 

обґрунтовано, аргументовано і оформлено належним чином. 

11-20 Студент самостійно розв’язує типові елементи задачі (або за визначеним 

алгоритмом), може самостійно скласти розрахункову схему та обрати 

раціональний метод  розв’язання, але не завжди здатний провести аналіз 

і узагальнення результату. Студент виявив знання навчально-

програмного матеріалу вище середнього рівня з декількома незначними 

помилками, які істотно не впливають на кінцевий результат. Відповідь 

базується на рівні самостійного мислення.  

5-9 Студент при виконанні завдання  виявив знання основного програмного 

матеріалу в обсязі, що необхідний для подальшого навчання і роботи. 

Обрав правильний напрямок дій для розв’язку, але з наявністю 

несуттєвих помилок в розкритті окремих питань та поверховому 
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обґрунтуванні висновків. Завдання  виконано не менше ніж на 80%, 

якщо допущені незначні помилки у розрахунках або оформленні 

1-4 Студент розв’язав найпростіші типові елементи задачі, виявив здатність 

виконувати основні елементарні операції, але не спроможний 

самостійно сформулювати проблему і визначити метод її розв’язання, та 

прийняти управлінське рішення. Завдання виконано не менше ніж на 

60% за умови належного оформлення; Відповідь студента та виконання 

завдань відповідають мінімальним вимогам. Студент демонструє 

здатність впоратися  з завданнями, передбаченими програмою, на рівні 

репродуктивного відтворення 

0 Студент відмовився від розв’язання розрахунково-аналітичної задачі 

 

Завдання до заліку складаються: з відповідей на два теоретичних питання, 

розв’язання 10 тестів та однієї розрахунково-аналітичної задачі. 
Таблиця 4 

Загальні критерії оцінювання 
№ 

з\п 
Вид роботи Максимальний 

бал 
Пояснення до нарахування балів 

1 2 3 4 

1 Відповіді на теоретичні 

питання  (2 питання) 
20 За надану повну обґрунтовану 

відповідь на два питання 

(максимальний бал – 10 балів за 

кожну відповідь) 

2 Розв’язання тестів 50 За кожний правильно розв’язаний 

тест нараховується 5 балів. 

2 Розв’язання задачі 30 Максимальний бал нараховується за 

умов, що завдання виконано повністю, 

відповідь обґрунтовано, висновки та 

пропозиції аргументовано і оформлено 

належним чином 

 Разом 100  

 
4. Інформаційні ресурси 

1. Конспект лекцій з дисципліни "Правознавство" [Електронний ресурс] : для 

бакалаврів усіх спец. та форм навчання / І. С. Лар’яновський ; відп. за вип. 

А. О. Соловей ; Каф. соціології, філософії і права. — Одеса : ОНАХТ, 

2020. — Електрон. текст. дані: 53 с. 

2.  Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Право 

(правознавство та підприємницьке право)" [Електронний ресурс] : для 

бакалаврів усіх напрямів та форм навчання / І. А. Осадча ; відп. за вип. Г. В. 

Ангелов ; Каф. соціології, філософії і права. — Одеса : ОНАХТ, 2018. — 

Електрон. текст. дані: 34 с. 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Правознавство" 

[Електронний ресурс] : усіх напрямків підгот. бакалаврів ден. та заоч. форм 

навчання / І. А. Осадча, Є. В. Іванов ; відп. за вип. Г. В. Ангелов ; Каф. 

соціології, філософії і права. — Одеса : ОНАХТ, 2016. — Електрон. текст. 

дані: 10 с 

 


