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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Правознавство та правове забезпечення 

 

Рівень вищої освіти – Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань  – 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність – 075 «Маркетинг» 

Освітня програма – «Маркетинг» 

Кількість кредитів – 4 – 120 год., із них: аудиторних - 42 год.; самостійної 

роботи студента – 78 год.  

Форма навчання – денна, заочна. 

Рік підготовки – 1, семестр – 1 

Компонент освітньої програми – обов’язкова, фахова. 

Дні занять – відповідно до розкладу. 

Консультації – відповідно до графіку навчального процесу. 

Мова викладання – українська. 

 

 

 

 

 

 



Керівник курсу: 

Туркот Ольга Андріївна, кандидат юридичних наук, в. о. доцента 

кафедри права 

Контактна інформація: 

Адреса: вул. Володимира Великого, 1, м. Дубляни, Жовківський район, 

Львівська область, 80381, e-mail: o.turkot8@gmail.com 

 

Анотація курсу. Дисципліна «Правознавство та правове забезпечення» 

передбачає вивчення основних положень таких галузей права України, як: 

основи теорії держави і права, основи конституційного права, правова 

поведінка, правопорушення і юридична відповідальність, основи кримінального 

права, основи адміністративного права, основи цивільного права, основи 

сімейного права, основи господарського права, основи трудового права, основи 

екологічного права та ін. 

Навчальна дисципліна «Правознавство та правове забезпечення» є 

обов’язковою навчальною дисципліною, що належить до циклу професійної 

підготовки за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальністю 

075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», яка 

викладається в 1 семестрі в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). Підсумковий контроль – екзамен. 

 

Мета курсу - формування системи знань з основних положень галузей 

права України надасть можливість мати теоретичні знання та навики щодо 

пошуку відповідних нормативного – правових актів та вміти їх застосовувати у 

конкретних ситуаціях. 

Завдання курсу навчити студентів знати і розуміти галузі права, вміти 

застосовувати на практиці відповідні нормативно – правові акти, формувати 

власну точку щодо застосування норм права у випадках, які неврегульовані 

законодавчими актами, використовувати свої внутрішні якості у підвищенні 

ефективності професійної діяльності, досліджувати недоліки законодавчого 

регулювання окремих положень галузей права України і формувати пропозиції 

щодо їх вирішення, володіти комунікативним спілкуванням із застосуванням 

інформаційних технологій, інтернет-ресурсів. 

Формат курсу – проведення лекцій і практичних занять та консультації 

для кращого розуміння тем, виконання СР, проведення наукових досліджень та 

опублікування їх результатів (написання статей, тез конференцій, доповідей 

круглих столів і семінарів). 

В процесі навчання студентів проводяться лекції. При проведенні 

практичних занять передбачено поєднання таких форм і методів навчання, як 

виконання індивідуального завдання та дискусія. Проведення практичного 

заняття ґрунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі – 

практичних заняттях, тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами 
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необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань різної складності для 

розв’язування їх студентами на занятті. 

Допускається проведення лекцій і практичних занять з використанням 

дистанційних методів навчання.  

 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно 

до освітньо-професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. 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. 

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК14.Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Фахові компетентності (ФК) 

СК13. Здатність планування і провадження ефективної маркетингової 

діяльності ринкового суб’єкта в кросфункціональному розрізі. 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 

Р3. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу. 

Р13. Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички 

підприємницької та управлінської ініціативи. 

Р15. Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, поваги до культурного різноманіття та цінностей 

громадянського суспільства з дотриманням прав і свобод особистості. 

Р18. Демонструвати відповідальність у ставленні до моральних, культурних, 

наукових цінностей і досягнень суспільства у професійній маркетинговій 

діяльності. 

 

Відпрацювання пропусків занять - студент,  який  пропустив  заняття,  

самостійно  вивчає  матеріал,  за  наведеними  в  силабусі  літературними 

джерелами, виконує розв’язок завдань та надає викладачеві в час, відведений 

для консультацій. 



Підсумкова модульна оцінка – є  сумою оцінок, отриманих студентом за 

виконання практичних завдань, вирішення тестових завдань та написання 

контрольних робіт. Максимальна модульна оцінка становить 50 балів. 

Екзаменаційна оцінка – є  результатом  виконання  екзаменаційного  

білету.  Максимальна  екзаменаційна  оцінка становить 50 балів. 

Підсумкова оцінка з дисципліни – є сумою підсумкової модульної та 

екзаменаційної оцінок. 

Політика оцінювання – передбачає дотримання принципів доброчесності 

та студентоцентрованого підходу.  

Академічна доброчесність - дотримання Положення про академічну 

доброчесність у ЛНУП».  

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА 1. Основи теорії держави і права. 

1. Поняття та сутність держави.  

2. Ознаки держави та їх характеристика.  

3. Теорії походження держави.  

4. Ознаки, які відрізняють державну владу від первісного соціально 

однорідного суспільства.  

5. Загальна характеристика функцій держави та їх класифікація.  

 

ТЕМА 2. Правова поведінка правопорушення та юридична 

відповідальність. 

1. Поняття законності та його основні засади.  

2. Гарантії законності.  

3. Поняття правопорядку та основні ознаки.  

4. Зміст та функції правопорядку.  

5. Поняття і види правомірної поведінки.  

6. Загальна характеристика та ознаки правопорушення. Склад 

правопорушення та їх характеристика.  

 

ТЕМА 3. Основи конституційного права України. 

1. Конституційне право України як провідна галузь права України.  

2. Предмет та метод конституційного права.  

3. Система конституційного права України.  

4. Джерела конституційного права та їх класифікація.  

5. Поняття конституційного ладу.  

 

ТЕМА 4. Основи цивільного права. 

1. Цивільне право як галузь права.  



2. Метод та функції цивільного права.  

3. Система цивільного права.  

4. Поняття та ознаки цивільних правовідносин.  

5. Субєкти цивільних правовідносин.  

6. Поняття джерел цивільного права та їх характеристика.  

7. Поняття права власності. Зміст права власності. Форми права 

власності.  

 

ТЕМА 5. Основи сімейного права. 

1. Поняття сімї та шлюбу.  

2. Державна реєстрація шлюбу.  

3. Підстави припинення шлюбу.  

4. Поняття шлюбного договору.  

5. Особисті немайнові та майнові правовідносини подружжя.  

 

ТЕМА 6. Основи трудового права України 

1. Трудове право як галузь права.  

2. Функції трудового права.  

3. Поняття та ознаки трудових правовідносин.  

4. Учасники (субєкти) трудових правовідносин.  

5. Метод правового регулювання трудових відносин.  

6. Система трудового права.  

7. Джерела трудового права.  

 

ТЕМА 7. Основи адміністративного та кримінального права 

1. Адміністративне право та його особливості.  

2. Предмет та завдання адміністративного права.  

3. Система адміністративного права.  

4. Методи адміністративного права.  

5. Поняття та ознаки адміністративно-правової норми.  

 

ТЕМА 8. Основи господарського права України. 

1. Поняття господарських правовідносин.  

2. Поняття господарського права.  

3. Предмет господарського права.  

4. Субєкти господарських правовідносин та їх класифікація.  

5. Субєкти господарювання.  

6. Поняття права господарського відання.  

7. Право оперативного управління та оперативно-господарського 

використання майна. Господарсько-правові акти.  



 

ТЕМА 9. Фінансове право України 

1. Поняття фінансового права.  

2. Предмет фінансового права.  

3. Метод владних приписів.  

4. Система фінансового права.  

5. Джерела фінансового права та їх характеристика.  

 

ТЕМА 10 Основи земельного права України 

1. Субєкти та обєкти права власності на землю.  

2. Право державної власності на землю.  

3. Право комунальної власності.  

4. Право приватної власності на землю.  

5. Поняття земельної ділянки.  

6. Спільна сумісна та спільна часткова власність на земельну ділянку.  

7. Підстави набуття громадянами права власності на земельну ділянку.  

 

ТЕМА 11. Основи екологічного права. 

1. Поняття екологічного права.  

2. Предмет і метод екологічного права.  

3. Обєкти екологічного права.  

4. Принципи та система екологічного права.  

5. Поняття та види джерел екологічного права.  

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Основи теорії держави і права. 2 

2.  Правова поведінка правопорушення та юридична 

відповідальність. 
2 

3.  Основи конституційного права України. 2 

4.  Основи цивільного права. 4 

5.  Основи сімейного права. 2 

6.  Основи трудового права України 2 

7.  Основи адміністративного та кримінального права 4 

8.  Основи господарського права України. 4 

9.  Фінансове право України 2 

10.  Основи земельного права України 2 

11.  Основи екологічного права. 2 

Разом 28 



 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ В РАМКАХ 

ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 

Назва теми 

1.  ТЕМА 1. Основи теорії держави і права. 

Поняття форми держави та її елементи.  

Форма правління та її види.  

Поняття форми державного устрою та її види.  

Загальна характеристика форм державного режиму.  

Поняття права та його ознаки.  

Функції права та їх характеристика.  

Поняття правотворчості.  

2.  ТЕМА 2. Правова поведінка правопорушення та юридична 

відповідальність. 

Загальна характеристика та ознаки правопорушення.  

Склад правопорушення та їх характеристика.  

Класифікація правопорушень.  

Причини правопорушень.  

Поняття та ознаки юридичної відповідальності.  

Принципи та види юридичної відповідальності.  

Функції юридичної відповідальності.  

Мета юридичної відповідальності. 

3.  ТЕМА 3. Основи конституційного права України. 

Основні принципи конституційного ладу України та їх характеристика.  

Народовладдя в України.  

Форми здійснення народовладдя.  

Громадянство України як один із інститутів конституційного права.  

Поняття громадянства.  

Принципи, на яких ґрунтується законодавство України про 

громадянство.  

Підстави для набуття громадянства України.  

Припинення громадянства України.  

4.  ТЕМА 4. Основи цивільного права. 

Підстави (способи) виникнення права власності.  

Захист права власності.  

Поняття зобовязального права.  

Ознаки зобовязальних правовідносин.  

Поняття зобовязання та його сторони.  

Основні види (способи) забезпечення виконання зобовязання.  

Припинення зобовязання.  

Поняття та функції цивільно-правового договору.  

5.  ТЕМА 5. Основи сімейного права. 



Право на материнство та батьківство.  

Діти, над якими встановлюється опіка та піклування.  

Особа, яка може бути опікуном, піклувальником дитини.  

Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування.  

Права та обовязки опікуна, піклувальника.  

Припинення опіки, піклування над дитиною.  

6.  ТЕМА 6. Основи трудового права України 

Поняття колективного договору.  

Зміст і структура колективного договору.  

Порядок укладення колективного договору.  

Реєстрація колективного договору.  

Поняття трудового договору.  

Сторони та зміст трудового договору.  

Контракт як особливий вид трудового договору.  

Етапи укладення трудового договору.  

Припинення трудових правовідносин.  

7.  ТЕМА 7. Основи адміністративного та кримінального права  

Адміністративно – правовий інститут.  

Джерела адміністративного права та основні його види.  

Поняття адміністративного правопорушення.  

Характеристика адміністративної відповідальності.  

Види адміністративних стягнень.  

Загальна характеристика Кримінального кодексу України.  

Структура норм Особливої частини.  

Поняття та ознаки злочину. Види злочину.  

8.  ТЕМА 8. Основи господарського права України. 

Господарська компетенція.  

Засновницькі, управлінські та майнові права субєктів господарювання.  

Поняття господарської діяльності.  

Основні ознаки господарської діяльності.  

Види господарської діяльності.  

Поняття підприємництва.  

Характерні риси підприємницткої діяльності.  

Принципи підприємництва.  

Загальна характеристика некомерційної господарської діяльності.  

Поняття господрських зобовязань.  

Субєктний склад господарських зобовязань.  

9.  ТЕМА 9. Фінансове право України 

Поняття фінансового права.  

Предмет фінансового права. 

Метод владних приписів.  

Система фінансового права.  

Джерела фінансового права та їх характеристика.  

10.  ТЕМА 10 Основи земельного права України 

Набуття права власності на земельну ділянку юридичними особами.  

Користування землею.  



Право земельного сервітуту.  

Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян України.  

Складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.  

Зміна цільового призначення земель державної та комунальної власності.  

11.  ТЕМА 11. Основи екологічного права. 

Поняття та зміст права власності на природні ресурси.  

Форми права власності на природні ресурси.  

Підстави виникнення права власності на природні ресурси.  

Підстави припинення права власності на природні ресурси.  

Захист права власності на природні ресурси.  

Поняття права природокористування.  

Обєктивне та субєктивне право природокористування.  

Види права природокористування.  

Принципи права природокористування.  
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