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SYLLABUS



Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують 
профіль фахівця в області менеджменту. Знання дисципліни надає можливість підвищити якість 
менеджменту, і, як наслідок, забезпечити стабільний розвиток бізнесу підприємства.

Вивчення дисципліни забезпечує одержання необхідних теоретичних знань та практичних навиків з 
питань правового забезпечення професійної діяльності, без якого неможлива робота сучасних фахівців.

Мета вивчення дисципліни «Правознавство» полягає у вивченні загальних закономірностей виник-
нення, розвитку та функціонування держави і права, система основних понять юриспруденції, а 
також у вивченні таких важливих питань, як структура, форми та механізми діяльності держави і 
права, співвідношення правових систем, сучасні політико-правові доктрини тощо. Завдання вивчен-
ня дисципліни: значну увагу буде зосереджено на характеристиці окремих правових норм господар-
ського, цивільного, адміністративного, кримінального, підприємницького права, висвітленні нових 
законів та інших нормативних актів.

ПРН 1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 
суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
ПРН 15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі 
етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.
ПРН 18. Ідентифікувати екологічні та економіко-правові наслідки функціонування підприємств в 
умовах сталого розвитку суспільства.

4 кредити ECTS / 120 академічних годин
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Кредити ECTS

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

5

20 4 2 14 18 2 16
Разом за змістовим 
розділом 1

2

3

Структура дисципліни6

Змістовий розділ 1

Держава: 
основні поняття

Право: 
основні поняття

10 2 8 10 2 8

10 2 2 6 8 8

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма
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Структура дисципліни6

Змістовий розділ 3. Характеристика окремих галузей права

Основи конституційного
права

Судоустрій та правоохо-
ронні органи.

Змістовий Розділ 2

9 2 52 10 2 8

8 2 6 10 8

Основи трудового права 9 2 2 5 8 8

66 20 8 38 66 2 2 62
Разом за змістовим 
розділом 2

34 8 6 20

120 32 16 72

36 32

120 6 4 100

Разом за змістовим 
розділом 3

Усього разом

Основи міжнародного 
права

Основи екологічного 
права

8 2 42 210 8

10 2 8 8 8

Основи екологічного 
права

8 2 2 4 8 8

Вирішення господарських 
спорів. Розгляд цивільних, 
адміністративних,
кримінальних справ.

8 2 2 4 10 8

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

Основи теорії держави і права
Основи конституційного права України
Основи цивільного права України
Основи трудового права України
Основи кримінального та кримінально-процесуального права України
Основи сімейного права України
Правоохоронна та судова системи України
Основи інтелектуальної власності

Перелік обов’язкових завдань7

2

Основи цивільного права 10 4 6 8 8

Основи сімейного права

Основи адміністративного
права.

8

11

2

4 2

6

5

10

10

10

10
Основи кримінального 
права 11 4 2 5 10 10

2 2

2
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1 семестр 1 семестр Так 1 курс Цикл загальної 
підготовки

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

1. Опрацювати та законспектувати Конституцію України – як основний закон держави. 
2. Скласти схему стадій законодавчого процесу в Україні. 
3. Скласти схему видів юридичної відповідальності
4. Використовуючи Кодекс України про адміністративні правопорушення скласти схему видів 
адміністративних стягнень
5. Скласти схему трудових прав громадян.

Перелік вибіркових завдань8

8

10
Система оцінювання та вимоги10

Для продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни здійсню-
ються актуальні лекції та семінари у вигляді презентацій, кейсів, робота в групах, семінарів-дискусій.
На заняттях та під час перебування в університеті студент повинен поважно ставитися до викладачів, 
співробітників та інших студентів, відвідувати заняття згідно з розкладом, приходити вчасно і не 
залишати аудиторії без дозволу викладача. Необхідно виконувати всі академічні завдання і роботи у 
визначені терміни.

Політика дисципліни12

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти за поточну навчальну діяльність за 
семестр для допуску до підсумкового контролю – 36 балів. Оцінка за дисципліну визначається як 
сума підсумкового балу за поточну діяльність та балу за підсумковий контроль і виражається за 
багатобальною шкалою.
Оцінка з дисципліни, яка завершується заліком, визначається як сума балів  за поточну навчальну 
діяльність (не менше 36), бали за індивідуальну самостійну роботу здобувача освіти (не більше 6) та 
балів за залік (не менше 24).
Загальний бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється 
за національною та європейською шкалою.     
Підсумковий контроль у формі заліку проводиться після завершення вивчення усіх тем дисципліни і 
складається здобувачами освіти у період залікової сесії. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Умови допуску до підсумкового контролю 11

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.
Підсумкова  оцінка у формі заліку виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента. 
За результатами поточного контролю протягом семестру студент може отримати максимально – 100 
балів, мінімальна сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з дисципліни – 60 балів.
Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента: 
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf



Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf 

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
має право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання заліку в екзаменаційній відомості науково-пе-
дагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання заліку з дисци-
пліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) роботи, 
передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i проводиться згідно із затвердженим 
директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13

Політика дотримання академічної доброчесності14

Основна:
Шляхтун П. П. Конституцiйне право Украiни : слов. термiнiв / П. П. Шляхтун. Київ: Либiдь, 2018. 
568 с.
Герц А.А. Правознавство: навч. посіб. / А.А. Герц, С.Й. Кравчук. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т 
упр. та права, 2017. 278 с
Коломоєць Т.О. Правове регулювання державної служби в Україні (200 найпоширеніших запитань 
та відповідей): навч. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти магістр спец. "Право" освіт. програ-
ми "Правознавство" / Т.О. Коломоєць, А. А. Шарая ; Запоріз. нац. ун-т, Юрид. ф-т, Навч.-наук. лаб. 
з дослідж. проблем служб. права НАПрН України. - Запоріжжя : Гельветика, 2018. 79 с
Наровлянський О.Д. Правознавство (профільний рівень). [11 клас]: підруч. для 11 кл. закл. заг. 
серед. освіти / Олександр Наровлянський. - Київ : Грамота, 2019.
Єрофєєнко Л. В. Правознавство : навч.-метод. посiб. / Л. В. Єрофєєнко, В. М. Бережний ; ХНАДУ. 
Харків: ХНАДУ, 2017. 176 с.
Понiкаров В. Д. Цивiльне право: навч. посiб. для студ. вузiв / В. Д. Понiкаров, С. М. Попова, Д. В. 
Назаренко. Київ: Центр навч. л-ри, 2017. 196 с.
Гуменюк Б. I. Дипломатична служба : правове регулювання : навч. посiб. для студ. вузiв / Б. I. Гуме-
нюк. Київ: Либiдь, 2017. 223 с.

Рекомендовані джерела інформації15
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Викладач, у свою чергу повинен постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майс-
терність, загальну культуру, забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на 
рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти всебічному професійному 
розвитку студентів. Обов’язково дотримуватися навчально-тематичного плану, не спізнюватися на 
заняття, не допускати жодних проявів корупції, дискримінації, булінгу, цькування та утиску прав 
здобувачів освіти.

Політика дисципліни12
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Остапенко О. Г. Господарське законодавство та претензiйно-позовна робота : конспект лекцiй / О. 
Г. Остапенко, О. М. Перунова ; М-во освiти i науки УкраїниХНАДУ. Харків: ХНАДУ, 2019. 174 с.
Основи конституцiйного права України : конспект лекцiй / О. Г. Остапенко, Я. Г. Гриньова, С. В. 
Селезень, Л. В. Леонтьєва ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. Харків: ХНАДУ, 2020. 139 с.
Леонтьева Л. В. Правоведение : конспект лекций / Л. В. Леонтьева ; М-во образования и науки, 
молодежи и спорта Украины, ХНАДУ. Хпрків: ХНАДУ, 2018. 106 с.
Єрофєєнко Л. В. Адмiнiстративне право : навч.-метод. посiб. / Л. В. Єрофєєнко; М-во науки i освiти, 
молодi та спорту України, ХНАДУ. Харків: ХНАДУ, 2019. 172 с.
Правознавство: підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій, А.Ю. Олійник, 
В.І. Осадчий. Київ: Правова єдність, 2019.

Допоміжна: 
Цивiльне право України : Академ. курс: У 2-х т.: пiдручник / За заг. ред. Я. М. Шевченко. Т.1 : 
Загальна частина. Київ: Iн Юре, 2014. 520 с.
Конституцiйне право України: навч. посiб. для студ. вузiв: Хрестоматiя / Нац. юрид. акад. України i
м. Я. Мудрого; Упоряд.: В.С. Журавський, Ю.М. Тодика. Київ : Iн Юре, 2014. 882 с.
Цивiльне право Украiни : Академ. курс: У 2-х т.: Пiдручник / Нац. акад. наук України ; Ред. Я.М. 
Шевченко. Т.2 : Особлива частина Київ : Iн Юре, 2014. 406 с.
Правознавство: пiдручник / За ред. В. В. Копєйчикова, А. М. Колодiя. Київ: Юрiнком Iнтер, 2014. 
752 с.
Основи права України: навч. посiб. для студ. вузiв / В. Я. Бурак, В. К. Грищук, О. В. Грищук та iн.; 
За ред. В.Л. Ортинського. Львiв: Орiяна-нова, 2015. 366 с.
Правознавство: пiдручник / за ред. В. В. Копєйчикова, А. М. Колодiя. Київ: Юрiнком Iнтер, 2015. 
752 с.
Цивiльне право України : пiдручник : у 2-х кн. / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. 2-е вид., доп. 
i перероб. Київ: Юрiнком Iнтер, 2015. 736 с.
Цивiльне право України : пiдручник : у 2-х кн. / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. 2-ге вид., доп. 
i перероб. Київ: Юрiнком Iнтер, 2015. 640 с.

Інформаційні ресурси
http //rada.gov.ua
http //www.kmu.gov.ua/mainestat.
http //www.minfin.gov.ua
http //www.mlsp.gov.ua
http //www.dkrp.gov.ua
http //www.ukrdzi.com.ua

Рекомендовані джерела інформації15

Якщо Ви бажаєте успішно засвоїти цей предмет, необхідно бути:
- наполегливим, уважним і допитливим;
- креативним і життєрадісним, відкритим для спілкування та дискусій;
- готовим отримувати інформацію і знання з предмету не лише на лекціях, а й у позааудиторний час.
До зустрічі!

Поради з успішного навчання на курсі16


