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ВСТУП 
 

В Україні становлення демократичної правової держави потребує 

суттєвого підвищення правової культури всіх верств населення, а 

особливо — підростаючого покоління й молоді. Навчальна 

дисципліна «Право (Правознавство)» покликана реалізувати 

загальнодержавну політику правової освіти населення. У ході її 

вивчення відбувається формування основних правових знань, 

ознайомлення з правовою системою України, аналіз джерельної бази, 

розгляд правових ситуацій. 

Метою вивчення навчальної дисципліни є надання широких 

теоретичних і практичних правових знань студентам, засвоєння 

найважливіших положень провідних галузей права України, 

формування правової свідомості та правової культури. 

Завданнями навчальної дисципліни є:  

– засвоєння основних понять теорії держави і права; 

– формування чіткого уявлення про структуру національної системи 

права;  

– з’ясування особливостей предмета і метода правового регулювання 

провідних галузей права України;  

– ознайомлення з найважливішими правовими джерелами України та 

засвоєння їх фундаментальних положень;  

– формування вмінь і  навичок самостійного пошуку необхідних 

нормативно-правових актів та правильного їх використання.. 

Студенти повинні знати: 

– визначення понять і категорій, що характеризують базові елементи 

механізму правового регулювання (норма права, формальні 

джерела права, правові відносини, юридична відповідальність 

тощо); 

– форми, функції держави і структурні елементи її механізму; 

– перелік профілюючих, спеціальних і комплексних галузей права 

України, їх ідентифікуючі ознаки (предмет і метод правового 

регулювання); 

– назви, структуру і зміст основних положень найважливіших 

законодавчих актів України; 

– види юридичної відповідальності, їх юридичну природу та 

відмінності; 

– складові системи судових і правоохоронних органів, їх 

призначення. 
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Студенти повинні вміти:  
– знаходити в системі законодавства необхідний для вирішення 

конкретної юридичної ситуації нормативно-правовий акт; 

– виокремлювати елементи структури окремої норми права (гіпотезу, 

диспозицію і санкцію); 

– тлумачити зміст норми права, використовуючи базові поняття 

правознавства; 

– аналізувати поведінку суб’єкта права під кутом зору наявності в 

ній елементів складу правопорушення. 

Предметом навчальної дисципліни «Право (Правознавство)» є 

врегульовані нормами вітчизняного законодавства конституційні, 

кримінальні, екологічні, земельні, майнові, трудові, адміністративні, 

сімейні та інші відносини, які складаються в процесі здійснення їх 

учасниками своїх суб’єктивних прав та юридичних обовязків. 

Місце навчальної дисципліни в навчальному процесі. 
Програмою передбачено формування понятійного апарату з 

дисципліни на інтеграційній основі. Міждисциплінарні зв’язки 

визначаються комплексним характером навчальної дисципліни, що 

тісно повязана з низкою навчальних дисциплін (політологія, історія 

України, філософія тощо), знання змісту яких є корисним, а інколи й 

необхідним для розуміння та глибокого засвоєння принципів і норм 

національної системи права. З іншого боку, набуття студентами знань 

з «Права (Правознавства)» сприятиме якіснішому засвоєнню ними 

неюридичних дисциплін, передбачених навчальними планами, 

оскільки дає основу для розуміння правового механізму регулювання 

різних сфер суспільних відносин. 

Робоча навчальна програма для напряму підготовки 6.030601 

«Менеджмент» розроблена на основі авторської навчальної програми 

дисципліни «Право (Правознавство)», укладеної доктором юридичних 

наук, професором кафедри правознавства Гладким С.О. і кандидатом 

історичних наук, доцентом кафедри правознавства Харченко Т.О., 

затвердженої Вченою Радою ПУЕТ 28 листопада 2012 р., протокол 

№10.  

Робоча навчальна програма для напрямів підготовки 6.140101 

«Готельно-ресторанна справа» і 6.140103 «Туризм»  розроблена на 

основі програми нормативної навчальної дисципліни «Право 

(Правознавство)», затвердженої Президією НМК зі сфери 

обслуговування (КНТЕУ, 2010).  
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ «Право (Правознавство)» 

 

Таблиця 1.1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 
для студентів напрямівпідготовки  

6.030601 «Менеджмент» (програма професійного спрямування 
«Менеджмент організацій»), 6.030601. «Менеджмент» (програма 
професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності»), 6.030601.. «Менеджмент» (програма професійного 

спрямування «Менеджмент туристичного бізнесу») 
 освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 

Навчально-організаційна 
структура дисципліни Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS: 
1,5 кредити 

Нормативна у відповідності до навчального плану 
Семестр: денна – 3-ий, заочна – 4-ий 

Кількість змістових модулів: 
денна – 1 змістовий модуль; 
заочна – 1 змістовий модуль 

Форма теоретичної та практичної підготовки, год.: 
денна – теоретична підготовка – 36 год., із них: 

20 год. – лекційні заняття, 
16 год. – семінарські заняття; 

заочна – теоретична підготовка – 8 год., із них: 
4 год. – лекційні заняття, 
4 год. – семінарські заняття 

Загальна кількість годин 
денна – 54 год.; 
заочна – 54 год. 

Самостійна позааудиторна робота, год.: 
денна – 16 год., 
заочна – 46 год. 

Кількість годин на тиждень: 
денна – 3 год./тижд., у т.ч. 
аудиторних – 2 год./тижд. 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання 
(проекти), год.: 
денна – 2 год. 

 Вид контролю: денна – ПМК; заочна – ПМК 
 

Таблиця 1.2. Загальна характеристика навчальної дисципліни 
для студентів за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
Навчально-організаційна 

структура дисципліни 
Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS: 
3 кредити 

Нормативна у відповідності до навчального плану 
Семестр: денна – 3-ий, заочна – 4 -ий 

Кількість змістових модулів: 
денна – 2 змістових модулі; 
заочна – 2 змістових модулі 

Форма теоретичної та практичної підготовки, год.: 
денна – теоретична підготовка – 36 год., із них: 

20 год. – лекційні заняття, 
16 год. – семінарські заняття; 

заочна – теоретична підготовка – 14 год., із них: 
8 год. – лекційні заняття, 
6 год. – семінарські заняття 

Загальна кількість годин 
денна – 108 год.; 
заочна – 108 год. 

Самостійна позааудиторна робота, год.: 
денна – 62 год., 
заочна – 94 год.  

Кількість годин на тиждень: 
денна – 6 год./тижд., у т.ч. 
аудиторних – 2 год./тижд. 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання 
(проекти), год.: 
денна – 10 год. 

 Вид контролю: денна – екзамен; заочна – екзамен 
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Таблиця 1. 3. Загальна характеристика навчальної дисципліни 
для студентів напрямівпідготовки 6.140103 «Туризм» 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
Навчально-організаційна 

структура дисципліни 
Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS: 
3 кредити 

Нормативна у відповідності до навчального плану 
Семестр: денна – 4-ий, заочна – 5 -ий 

Кількість змістових модулів: 
денна – 2 змістових модулі; 
заочна – 2 змістових модулі 

Форма теоретичної та практичної підготовки, год.: 
денна – теоретична підготовка – 32 год., із них: 

18 год. – лекційні заняття, 
14 год. – семінарські заняття; 

заочна – теоретична підготовка – 14 год., із них: 
8 год. – лекційні заняття, 
6 год. – семінарські заняття 

Загальна кількість годин 
денна – 108 год.; 
заочна – 108 год. 

Самостійна позааудиторна робота, год.: 
денна – 62 год., 
заочна – 94 год.  

Кількість годин на тиждень: 
денна – 7 год./тиждень, у 
т.ч. аудиторних – 
2 год./тиждень 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання 
(проекти), год.: 
денна – 14 год. 
 

 Вид контролю:  
денна – екзамен; заочна – екзамен 

 
Розділ 2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ ЗА СЕМЕСТРАМИ І ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ 
ЗГІДНО РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗА ФАХОМ  

НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
Таблиця 2.1. Розподіл годин з навчальної дисципліни 

за семестрами і за видами занять згідно робочого навчального плану  
напрямівпідготовки 6.030601 «Менеджмент» (програма професійного 

спрямування «Менеджмент організацій»), 6.030601. «Менеджмент» (програма 
професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»), 
6.030601.. «Менеджмент» (програма професійного спрямування «Менеджмент 

туристичного бізнесу») 
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р
а

зо
м

 

індивідуально-
консультативна 

робота 

самостійна 
робота 

студента 

Денна форма навчання 

ІІІ 20 − 16 − 36 2 16 + − 
Заочна форма навчання 

ІV 4 - 4 – 8 – 46 + – 
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Таблиця 2.2. Розподіл годин з навчальної дисципліни 

за семестрами і за видами занять згідно робочого навчального плану  

за напрямом підготовки  

6.140101 «Готельно-ресторанна справа» 

 

С
ем

ес
т
р

 

Вид заняття 

П
М

К
 

Е
к

за
м

ен
 

аудиторні позааудиторні 

л
ек

ц
ій

н
і 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

і 

р
а

зо
м

 
індивідуально-

консульта-

тивна робота 

самостійна 

робота 

студента 

Денна форма навчання 

ІІІ 20 − 16 − 36 10 62 - + 

Заочна форма навчання 

ІV 8 - 6 – 14 – 94 - + 

 
 

Таблиця 2.3. Розподіл годин з навчальної дисципліни 
за семестрами і за видами занять згідно робочого навчального плану  

за напрямом підготовки  

6.140103 «Туризм» 

 

С
ем

ес
т
р

 

Вид заняття 

П
М

К
 

Е
к

за
м

ен
 

аудиторні позааудиторні 

л
ек

ц
ій

н
і 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

і 

р
а

зо
м

 

індивідуально-

консульта-

тивна робота 

самостійна 

робота 

студента 

Денна форма навчання 

ІV 18 − 14 − 32 14 62 - + 

Заочна форма навчання 

V 8 - 6 – 14 – 94 - + 
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Розділ 3. РОБОЧИЙ ГРАФІК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Таблиця 3.1. Робочий графік навчальної дисципліни  
на І семестр для студентів напрямівпідготовки 

6.030601 «Менеджмент» (програма професійного спрямування 
«Менеджмент організацій»), 6.030601. «Менеджмент» (програма 
професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності»), 6.030601.. «Менеджмент» (програма професійного 

спрямування «Менеджмент туристичного бізнесу») 
Вид  

навчального 
заняття 

Тиждень, годин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1.Аудиторне – 
36 год., у т.ч.: 

                   

лекція – 20 год. 2 2 2  2  2  2  2  2  2  2   
семінарське – 16 год.    2  2  2  2  2  2  2  2  
2. Cамостійна 
робота студента 
– 16 год., у т.ч.: 

                   

виконання домаш-
ніх завдань 

    1    1     1    1  

підготовка до семі-
нарських занять 

 1 1 1  1 1 1  1 1 1 1  1 1    

3. Індивідуально-
консультативна 
робота – 2 год. 

1                1   

4. Проведення ПМР                  +  
5. Форма 
контролю: ПМК 

                  + 

 
Таблиця 3.2. Робочий графік навчальної дисципліни 

на І семестр для студентів за напрямом підготовки  
6.140101 «Готельно-ресторанна справа» 

Вид  
навчального 

заняття 

Тиждень, годин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1.Аудиторне – 
36 год., у т.ч.: 

                   

лекція – 20 год. 2 2 2  2  2  2  2  2  2  2   
семінарське – 16 год.    2  2  2  2  2  2  2  2  
2. Cамостійна 
робота студента 
– 62 год., у т.ч.: 

                   

виконання домаш-
ніх завдань 

1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1  

підготовка до семі-
нарських занять 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

3. Індивідуально-
консультативна 
робота – 10 год. 

1  1   1  1  1 1  1  1  1 1  

4. Проведення ПМР          +        +  
5. Форма контро-
лю: екзамен 

                  + 
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Таблиця 3.3. Робочий графік навчальної дисципліни  
на ІІ семестр для студентів за напрямом підготовки  

6.140103 «Туризм» 
Вид  

навчального 
заняття 

Тиждень, годин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1.Аудиторне – 
32 год., у т.ч.: 

                   

лекція – 18 год. 2 2 2  2  2  2  2  2  2     
семінарське – 14 год.    2  2  2  2  2  2  2    
2. Cамостійна 
робота студента 
– 62 год., у т.ч.: 

                   

виконання домаш-
ніх завдань 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2    

підготовка до семі-
нарських занять 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1    

3. Індивідуально-
консультативна 
робота – 14 год. 

1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1    

4. Проведення ПМР        +        +    
5. Форма контро-
лю: екзамен 

                +   

 

Розділ 4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

з розподілом навчального часу за видами занять 
 

Таблиця 4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 
для студентів денної форми навчання напрямівпідготовки  

6.030601 «Менеджмент» (програма професійного спрямування 

«Менеджмент організацій»), 6.030601. «Менеджмент» (програма 

професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності»), 6.030601.. «Менеджмент» (програма професійного 

спрямування «Менеджмент туристичного бізнесу») 
 

№ 

з 

 / п 

Назва змістових модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

р
а

зо
м

 

аудиторні 

заняття 

позааудиторна 

робота 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

за
н

я
т
т
я

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь
н

о
-

к
о

н
с
у

л
ь

т
а

т
и

в
н

а
 

р
о

б
о

т
а

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль І.  

Теорія держави і права та галузі публічного і приватного права    
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Теорія держави і права 7 4  2  1  

2.  Конституційне право України 7 2  2   2 1 

3. 
Судові та правоохоронні органи 

України 

2 - -  2  

4. Адміністративне право України 3 2  -  1  

5. Кримінальне право України 5 2  2   1  

6. Фінансове право України 3 - 2  1  

7. Цивільне право України  7 4  2  1  

8. Житлове право України 2 – –  2  

9.  Сімейне право України  4 – 2   2  

10. Господарське право України 3 2  –  1  

11. 
Трудове право і право соціального 

захисту України 

7 4 2   1  

12. 
Екологічне та земельне право 

України 

4 – 2  1 1 

 Разом: 54  20  16  - 16  2 

 

Таблиця 4.2. Тематичний план навчальної дисципліни 
для студентів заочної форми навчання напрямівпідготовки  

6.030601 «Менеджмент» (програма професійного спрямування 

«Менеджмент організацій»), 6.030601. «Менеджмент» (програма 

професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності»), 6.030601.. «Менеджмент» (програма професійного 

спрямування «Менеджмент туристичного бізнесу») 
 

№ 

з 

 / 

п 

Назва змістових модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

р
а

зо
м

 

аудиторні 

заняття 

позааудиторна 

робота 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

за
н

я
т
т
я

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б

о
т
а
 

ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь
н

о
-

к
о

н
с
у

л
ь

т
а

т
и

в
н

а
 

р
о

б
о

т
а

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль І.  

Теорія держави і права та галузі публічного і приватного права    
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Теорія держави і права 7 2 –  5  

2.  Конституційне право України 7 –  2  5  

3. 
Судові та правоохоронні органи 

України 

2 – –  2  

4. Адміністративне право України 3 – –  3  

5. Кримінальне право України 5 – –   5  

6. Фінансове право України 3 – –  3  

7. Цивільне право України  7 2 –  5  

8. Житлове право України 2 – –  2  

9.  Сімейне право України  4 – 2  2  

10. Господарське право України 3 – –  3  

11. 
Трудове право і право соціального 

захисту України 

7 – –  7  

12. Екологічне та земельне право України 4 – –  4  

 Разом: 54 4 4  46  

 

Таблиця 4.3. Тематичний план навчальної дисципліни 
для студентів денної форми навчання напрямівпідготовки  

6.140101 «Готельно-ресторанна справа» 
 

№ 

з 

 / п 

Назва змістових модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

р
а

зо
м

 

аудиторні 

заняття 

позааудиторна 

робота 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

за
н

я
т
т
я

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 
за

н
я

т
т
я

 

са
м

о
ст

ій
н

а
 р

о
б
о

т
а

 

ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь
н

о
-

к
о

н
су

л
ь

т
а

т
и

в
н

а
 

р
о

б
о

т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль І. Теорія держави і права та галузі публічного права    

1. Теорія держави і права 12 4  2  6  

2.  Конституційне право України 10 2  2   5 1 

3. 
Судові та правоохоронні органи 

України 

7 - -  6 1 

4. Адміністративне право України 8 2  -  5 1 

5. Кримінальне право України 10 2  2   5 1 

6. Фінансове право України 7 - 2  4 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль ІІ. Галузі публічного і приватного права 

7. Цивільне право України  12 4  2  6   

8. Житлове право України 6 – –  5  1 

9.  Сімейне право України  8 – 2   5  1 

10. Господарське право України 8 2  –  5  1 

11. 
Трудове право і право соціального 

захисту України 

12 4 2   5  1 

12. Екологічне та земельне право України 8 – 2  5  1 

 Разом: 108  20  16  - 62  10 

 

Таблиця 4.4. Тематичний план навчальної дисципліни 
для студентів заочної форми навчання напрямівпідготовки  

6.140101 «Готельно-ресторанна справа» 

№ 

з 

 / 

п 

Назва змістових модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 
р

а
зо

м
 

аудиторні 

заняття 

позааудиторна 

робота 
л

ек
ц

ії
 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

за
н

я
т
т
я

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь
н

о
-

к
о

н
с
у

л
ь

т
а

т
и

в
н

а
 

р
о

б
о

т
а

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль І. Теорія держави і права та галузі публічного права    

1. Теорія держави і права 12 2 –  10  

2.  Конституційне право України 10 –  2  8  

3. Судові та правоохоронні органи України 7 – –  7  

4. Адміністративне право України 8 – –  8  

5. Кримінальне право України 10 2 –   8  

6. Фінансове право України 7 – –  7  

Змістовий модуль ІІ. Галузі публічного і приватного права 

7. Цивільне право України  12 4 –  8  

8. Житлове право України 6 – –  6  

9.  Сімейне право України  8 – 2  6  

10. Господарське право України 8 – –  8  

11. 
Трудове право і право соціального 

захисту України 

12 – 2  10  

12. Екологічне та земельне право України 8 – –  8  

 Разом: 108  8 6  94  
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Таблиця 4. 5. Тематичний план навчальної дисципліни 
для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки  

6.140103 «Туризм» 

 

№ 

з 

 / п 

Назва змістових модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

р
а

зо
м

 

аудиторні 

заняття 

позааудиторна 

робота 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

за
н

я
т
т
я

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь
н

о
-

к
о

н
с
у

л
ь

т
а

т
и

в
н

а
 

р
о

б
о

т
а

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль І.  

Теорія держави і права та галузі публічного права    

1. Теорія держави і права 12 4  2  5  1 

2.  Конституційне право України 10 2 2   5  1 

3. 
Судові та правоохоронні органи 

України 

7 – –  6  1 

4. Адміністративне право України 8 2  –  5  1 

5. Кримінальне право України 10 2  2   5  1 

6. Фінансове право України 7 – 2  4  1 

Змістовий модуль ІІ.  

Галузі публічного і приватного права 

7. Цивільне право України  12 4  2  5  1 

8. Житлове право України 6 – –  5  1 

9.  Сімейне право України  8 – 2   5  1 

10. Господарське право України 8 2 –  5  1 

11. 
Трудове право і право соціального 

захисту України 

12 2 2   6 2  

12. 
Екологічне та земельне право 

України 

8 – –  6  2 

 Разом: 108 18  14  - 62  14 
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Таблиця 4. 6. Тематичний план навчальної дисципліни 

для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 

6.140103 «Туризм» 

 

№ 

з 

 / п 

Назва змістових модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

р
а

зо
м

 

аудиторні 

заняття 

позааудиторна 

робота 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

за
н

я
т
т
я

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о

б
о

т
а

 

ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь
н

о
-

к
о

н
с
у

л
ь

т
а

т
и

в
н

а
 

р
о

б
о

т
а

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль І.  

Теорія держави і права та галузі публічного права    

1. Теорія держави і права 12 2 –  10  

2.  Конституційне право України 10 –  2  8  

3. 
Судові та правоохоронні органи 

України 

7 – –  7  

4. Адміністративне право України 8 – –  8  

5. Кримінальне право України 10 2 –   8  

6. Фінансове право України 7 – –  7  

Змістовий модуль ІІ.  

Галузі публічного і приватного права 

7. Цивільне право України  12 4 –  8  

8. Житлове право України 6 – –  6  

9.  Сімейне право України  8 – 2  6  

10. Господарське право України 8 – –  8  

11. 
Трудове право і право соціального 

захисту України 

12 – 2  10  

12. 
Екологічне та земельне право 

України 

8 – –  8  

 Разом: 108  8 6  94  
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Розділ 5. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Таблиця 5.1. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни,  

яка викладається для студентів денної форми навчання напрямівпідготовки 6.030601 «Менеджмент»  

Назва модуля (розділу) , теми та питання, що розглядаються на 

лекції 

Обсяг 

годин 

Назва теми семінарського, практичного 

або лабораторного заняття 

 

Обсяг 

годин 

Навчально-ме-

тодична літера-

тура (порядко-

вий номер за 

переліком)  

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль І. Теорія держави і права та галузі публічного і приватного права 

Лекція 1-2 «Теорія держави і права» 
1. Правознавство як наука і навчальна дисципліна 
2. Основні закономірності виникнення держави і права. 
3. Поняття права та його ознаки.  
4. Система права: норма, інститут, галузь права. 
5. Джерела (форми) права.  
6. Поняття, структура, види правовідносин.  
7. Правопорушення: поняття, склад, ознаки, види. 
8. Юридична відповідальність 

4 

Семінарське заняття 1 «Теорія держави 

і права» 

2 
 

11,46-

55,57,63,71,75 

Лекція 3 «Конституційне право України» 
1. Конституційне право як галузь права.  
2. Поняття та види Конституцій.  
3. Конституційні засади державного та суспільного ладу України 
4. Загальна характеристика виборчих систем.  
5. Конституційний принцип поділу влади.  

2 

Семінарське заняття 2 «Конституційне 

право України» 
2 

11,21-24,26, 

28,29,32,33, 

38,46-55,57, 

63,69,71,75 

Тема «Судові та правоохоронні органи України» 
1. Конституційний Суд України. 
2. Система судів загальної юрисдикції.  
3. Поняття  й  конституційні засади судочинства. 
4. Форми судочинства. 
5. Поняття правоохоронної та правозахисної діяльності. 
6. Загальна характеристика правоохоронних та правозахисних 

органів України . 

 

 

 

4,7,11,13,18, 

31,35,39-42, 

45-55,57,63, 

71,75 
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1 2 3 4 5 

Лекція 4 «Адміністративне право України» 
1. Поняття, предмет і джерела адміністративного права. 

2. Адміністративні правовідносини. 

3. Поняття, ознаки та склад адміністративного 

правопорушення. 

4. Адміністративна відповідальність. 

2 

 

- 

7,9,11,46-

55,57,63, 

67,71,75 

Лекція 5 «Кримінальне право України» 
1. Поняття, предмет і джерела кримінального права України. 

2. Поняття, ознаки та склад злочину. 

3. Кримінальна відповідальність. 

4. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.  

2 

Семінарське заняття 3 «Кримінальне 

право України» 
2 

11-13,46-55,57, 

63,66,71,75 

Тема «Фінансове право України» 
1. Загальна характеристика фінансового права України. 

2. Бюджет і бюджетна система.  

3. Поняття податку та його види. Система оподаткування. 

4. Законодавство України про банки і банківську діяльність.  

 

Семінарське заняття 4 «Фінансове 

право України» 2 

 

1,11,15,17,20,34,

46-55,57,63,70,71,75 

Лекція 6-7 «Цивільне право України» 
1. Загальна характеристика цивільного права і цивільних 

правовідносин. 

2. Суб’єкти цивільних правовідносин. 
3. Поняття і зміст права власності. Форми власності в Україні. 
4. Поняття та види правочинів. 

5. Зобов’язальне право. Поняття цивільно-правового договору. 
6. Спадкове право 

4 
 

Семінарське заняття 5  
«Цивільне право України» 

2 
 

11,44-55,57, 
62-63,71,75 

Тема «Житлове право України» 
1. Загальна характеристика житлового права України та його джерел. 
2. Поняття та види житлового фонду. Соціальне житло. 
3. Житлові права й обов'язки. 
4. Правове регулювання приватизації державного житлового фонду. 
5. Відповідальність за порушення житлового законодавства. 

 

 

 

5,11,44-55,57, 
61-63,71,75 
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1 2 3 4 5 

Тема «Сімейне право України» 
1. Поняття шлюбу, умови і порядок його укладення та 

розірвання. Недійсність шлюбу. 

2. Особисті немайнові та майнові права й обов’язки 

подружжя. Шлюбний договір. 

3. Особисті немайнові та майнові права й обов’язки батьків і 

дітей. 

4. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.  

 

Семінарське заняття 6 «Сімейне право 
України» 

2 

11,43-57,60, 
62-64,71,75 

Лекція 8 «Господарське право України» 
1. Загальна характеристика господарського права і 

господарського законодавства. 

2. Господарські правовідносини. 

3. Підприємницька діяльність в Україні 

2 

 

- 

11,46-
55,57,63,71,75 

Лекція 9-10 «Трудове право і право соціального 

захисту України»  
1. Поняття і система трудового права України. 

2. Характеристика джерел трудового права. 

3. Трудовий договір: зміст, форма, сторони,  порядок 

укладення.  

4. Поняття і види робочого часу і часу відпочинку 

5. Трудова дисципліна. 

6.Індивідуальні i колективні трудові спори та порядок їх 

розгляду 

4 

 

Семінарські заняття 7 «Трудове право і 

право соціального захисту України» 

2 

3,4,11,19,27,30,
46-55,57,63,68, 

71,75 

Тема «Екологічне та земельне право України» 
1. Поняття та система екологічного права. 

2. Природноресурсове право. 

3. Природоохоронне право. 

4. Право екологічної безпеки. 

5. Правопорушення в галузі екології та відповідальність за їх 

вчинення.  

 

Семінарське заняття 8 «Екологічне та 

земельне право України» 

2 
 

2,6,8-11,14, 
36, 

44,46-55, 
57,58, 

59,63,65, 
71,75 
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Таблиця 5.2. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни,  

яка викладається для студентів денної форми навчання напрямівпідготовки 

6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 «Туризм 

Назва модуля (розділу) , теми та питання, що розглядаються на 

лекції 

Обсяг 

годин 

Назва теми семінарського, практичного 

або лабораторного заняття 

 

Обсяг 

годин 

Навчально-мето-

дична література 

(порядковий номер 

за переліком)  

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль І. Теорія держави і права та галузі публічного права 

Лекція 1-2 «Теорія держави і права» 
1. Правознавство як наука і навчальна дисципліна 
2. Основні закономірності виникнення держави і права. 
3. Поняття права та його ознаки.  
4. Система права: норма, інститут, галузь права. 
5. Джерела (форми) права.  
6. Поняття, структура, види правовідносин.  
7. Правопорушення: поняття, склад, ознаки, види. 
8. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види. 

4 

Семінарське заняття 1 «Теорія 

держави і права» 

2 
 

11,46-

55,57,63,71,75 

Лекція 3 «Конституційне право України» 
1. Конституційне право як галузь права.  
2. Поняття та види Конституцій.  
3. Конституційні засади державного та суспільного ладу України 
4. Загальна характеристика виборчих систем.  
5. Конституційний принцип поділу влади.  

2 

Семінарське заняття 2 

«Конституційне право України» 
2 

11,21-24,26, 

28,29,32,33, 

38,46-55,57, 

63,69,71,75 

Тема «Судові та правоохоронні органи України» 
1. Конституційний Суд України. 
2. Система судів загальної юрисдикції.  
3. Поняття  й  конституційні засади судочинства. 
4. Форми судочинства. 
5. Поняття правоохоронної та правозахисної діяльності. 
6. Загальна характеристика правоохоронних та правозахисних 

органів України . 

 

 

 

4,7,11,13,18, 

31,35,39-42, 

45-55,57,63, 

71,75 
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1 2 3 4 5 

Лекція 4 «Адміністративне право України» 
1. Поняття, предмет і джерела адміністративного права України. 

2. Адміністративні правовідносини. 

3. Поняття, ознаки та склад адміністративного правопорушення. 

4. Адміністративна відповідальність. 

2 

 

- 

7,9,11,46-55,57,63, 

67,71,75 

Лекція 5 «Кримінальне право України» 
1. Поняття, предмет і джерела кримінального права України. 

2. Поняття, ознаки та склад злочину. 

3. Кримінальна відповідальність. 

4. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.  

2 

Семінарське заняття 3 

«Кримінальне право України» 
2 

11-13,46-55,57, 

63,66,71,75 

Тема «Фінансове право України» 
1. Загальна характеристика фінансового права України. 

2. Бюджет і бюджетна система.  

3. Поняття податку та його види. Система оподаткування. 

4. Законодавство України про банки і банківську діяльність.  

 

Семінарське заняття 4 «Фінансове 

право України» 2 

 

1,11,15,17,20,34,46-

55,57,63,70,71,75 

Змістовий модуль ІІ. Галузі публічного і приватного права 

Лекція 6-7 «Цивільне право України» 
1. Загальна характеристика цивільного права і цивільних 

правовідносин. 
2. Суб’єкти цивільних правовідносин. 
3. Поняття і зміст права власності. Форми власності в Україні. 
4. Поняття та види правочинів. 
5. Зобов’язальне право. Поняття цивільно-правового договору 

та його видів. 
6. Спадкове право 

4 
 

Семінарське заняття 5  
«Цивільне право України» 

2 
 

11,44-55,57, 
62-63,71,75 

Тема «Житлове право України» 
1. Загальна характеристика житлового права України та його джерел. 
2. Поняття та види житлового фонду. Соціальне житло. 
3. Житлові права й обов'язки. 
4. Правове регулювання приватизації державного житлового фонду. 
5. Відповідальність за порушення житлового законодавства. 

 

 

 

5,11,44-55,57, 
61-63,71,75 
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1 2 3 4 5 

Тема «Сімейне право України» 
1. Поняття шлюбу, умови і порядок його укладення та 

розірвання. Недійсність шлюбу. 

2. Особисті немайнові та майнові права й обов’язки 

подружжя. Шлюбний договір. 

3. Особисті немайнові та майнові права й обов’язки батьків і дітей. 
4. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 

Семінарське заняття 6 «Сімейне право 
України» 

2 

11,43-57,60, 
62-64,71,75 

Лекція 8 «Господарське право України» 
1. Загальна характеристика господарського права і 

господарського законодавства. 

2. Господарські правовідносини. 

3. Підприємницька діяльність в Україні 

2 

 

- 

11,46-
55,57,63,71,75 

Лекція 9-10 «Трудове право і право соціального 

захисту України»  
1. Поняття і система трудового права України. 

2. Характеристика джерел трудового права. 

3. Трудовий договір: зміст, форма, сторони,  порядок укладення.  

4. Поняття і види робочого часу і часу відпочинку 

5. Трудова дисципліна. 

6. Індивідуальні i колективні трудові спори, порядок їх розгляду 

4 

21 
 

Семінарські заняття 7 «Трудове 
право і право соціального захисту 
України» 

2 

3,4,11,19,27,30,46-
55,57,63,68, 

71,75 

Тема «Екологічне та земельне право України» 
1. Поняття та система екологічного права. 

2. Природноресурсове право. 

3. Природоохоронне право. 

4. Право екологічної безпеки. 

5. Правопорушення в галузі екології та відповідальність за їх 

вчинення. 

 

Семінарське заняття 8 «Екологічне 
та земельне право України» 

2 
0 1 

2,6,8-11,14,36, 
44,46-55,57,58, 
59,63,65,71,75 

 

1 – 6.140103 «Туризм» 
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Таблиця 6. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни, 
яка викладається для студентів заочної форми навчання напрямівпідготовки  

6.030601 «Менеджмент» (програма професійного спрямування «Менеджмент організацій»),  

6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 «Туризм» 
 

Назва модуля (розділу) , теми та питання, що розглядаються на 

лекції 

Обсяг 

годин 

Назва теми семінарського, практичного 

або лабораторного заняття 

 

Обсяг 

годин 

Навчально-мето-

дична література 

(порядковий номер 

за переліком)  

1 2 3 4 5 

 

Змістовий модуль І. Теорія держави і права та галузі публічного права  

(для 6.140101, 6.140103) 
3
 

 

Лекція  «Теорія держави і права» 
1. Правознавство як наука і навчальна дисципліна 

2. Основні закономірності виникнення держави і права. 

3. Поняття права та його ознаки.  

4. Система права: норма, інститут, галузь права. 

5. Джерела (форми) права.  

6. Поняття, структура, види правовідносин.  

7. Правопорушення: поняття, склад, ознаки, види. 

8. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види. 
 

21 

 
22 
 

 

 

11,46-

55,57,63,71,75 

Тема «Конституційне право України» 
1. Конституційне право як галузь права.  

2. Поняття та види Конституцій.  

3. Конституційні засади державного та суспільного ладу України 

4. Загальна характеристика виборчих систем.  

5. Конституційний принцип поділу влади.  
 

 

Семінарське заняття 1 

«Конституційне право України» 21 

 
22 
 

11,21-24,26, 

28,29,32,33, 

38,46-55,57, 

63,69,71,75 
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1 2 3 4 5 

Тема «Судові та правоохоронні органи України» 

1. Конституційний Суд України. 

2. Система судів загальної юрисдикції.  

3. Поняття  й  конституційні засади судочинства. 

4. Форми судочинства. 

5. Поняття правоохоронної та правозахисної діяльності. 

6. Загальна характеристика правоохоронних органів України . 
 

 

 

 

4,7,11,13,18, 

31,35,39-42, 

45-55,57,63, 

71,75 

Тема «Адміністративне право України» 

1. Поняття, предмет і джерела адміністративного права України. 

2. Адміністративні правовідносини. 

3. Поняття, ознаки та склад адміністративного правопорушення. 

4. Адміністративна відповідальність. 
 

 

 

- 

7,9,11,46-55,57,63, 

67,71,75 

Лекція «Кримінальне право України» 

1. Поняття, предмет і джерела кримінального права України. 

2. Поняття, ознаки та склад злочину. 

3. Кримінальна відповідальність. 

4. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.  
 

22 
 

 

 

11-13,46-55,57, 

63,66,71,75 

Тема «Фінансове право України» 

1. Загальна характеристика фінансового права України. 

2. Бюджет і бюджетна система.  

3. Поняття податку та його види. Система оподаткування. 

4. Законодавство України про банки і банківську діяльність.  

 

 

 

1,11,15,17,20,34,46-

55,57,63,70,71,75 
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1 2 3 4 5 

 

Змістовий модуль ІІ. Галузі публічного і приватного права  

(для 6.140101, 6.140103)  
 

Лекція  «Цивільне право України» 

1. Загальна характеристика цивільного права і цивільних 

правовідносин. 

2. Суб’єкти цивільних правовідносин. 

3. Поняття і зміст права власності. Форми власності в Україні. 

4. Поняття та види правочинів. 

5. Зобов’язальне право. Поняття цивільно-правового договору. 

6. Спадкове право 

 

21 
 

42 
 

 

 

11,44-55,57, 
62-63,71,75 

Тема «Житлове право України» 
1. Загальна характеристика житлового права України та його джерел. 

2. Поняття та види житлового фонду. Соціальне житло. 

3. Житлові права й обов'язки. 

4. Правове регулювання приватизації державного житлового фонду. 

5. Відповідальність за порушення житлового законодавства. 

 

 

 

 

5,11,44-55,57, 
61-63,71,75 

Тема «Сімейне право України» 
1. Поняття шлюбу, умови і порядок його укладення та 

розірвання. Недійсність шлюбу. 

2. Особисті немайнові та майнові права й обов’язки 

подружжя. Шлюбний договір. 

3. Особисті немайнові та майнові права й обов’язки батьків і дітей. 

4. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 

 

Семінарське заняття 2 «Сімейне право 
України» 

21 

 
22 
 

11,43-57,60, 
62-64,71,75 
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1 2 3 4 5 

Тема «Господарське право України» 
1. Загальна характеристика господарського права і 

господарського законодавства. 

2. Господарські правовідносини. 

3. Підприємницька діяльність в Україні 

 

 

- 

11,46-
55,57,63,71,75 

Тема «Трудове право і право соціального захисту 

України»  
1. Поняття і система трудового права України. 

2. Характеристика джерел трудового права. 

3. Трудовий договір: зміст, форма, сторони,  порядок укладення.  

4. Поняття і види робочого часу і часу відпочинку 

5. Трудова дисципліна. 

6. Індивідуальні i колективні трудові спори, порядок їх розгляду 

 

Семінарське заняття 3 «Трудове право 
і право соціального захисту 
України» 

22 
 

3,4,11,19,27,30,46-
55,57,63,68, 

71,75 

Тема «Екологічне та земельне право України» 
1. Поняття та система екологічного права. 

2. Природноресурсове право. 

3. Природоохоронне право. 

4. Право екологічної безпеки. 

5. Правопорушення в галузі екології та відповідальність за їх 

вчинення. 

 

 

 

2,6,8-11,14,36, 
44,46-55,57,58, 
59,63,65,71,75 

 

1
 – 6.030601 «Менеджмент» (програма професійного спрямування «Менеджмент організацій»), 

2
 – 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 «Туризм»  

3
 – для 6.030601 - Змістовий модуль І. Теорія держави і права та галузі публічного і приватного права 
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Розділ 6. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
Таблиця 7. 1. Технологічна карта самостійної роботи студента з навчальної дисципліни «Право (Правознавство)»  

для студентів денної форми навчання напрямівпідготовки 

6.030601 «Менеджмент» (програма професійного спрямування «Менеджмент організацій»), 6.030601. 

«Менеджмент» (програма професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»), 

6.030601.. «Менеджмент» (програма професійного спрямування «Менеджмент туристичного бізнесу») 

№ 
з/п 

Назва розділу модуля, теми, з 
якої виносяться питання на 

самостійне опрацювання 

Перелік питань, 
що вивчаються студентом самостійно 

Література 
(порядковий но-
мер за переліком) 

Засоби контролю 
знань 

 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль І. Теорія держави і права та галузі публічного і приватного права 

1 

Теорія держави і права 1. Основні теорії  виникнення держави і права. 
2. Право в системі соціальних норм. 
3. Форми систематизації законодавства. 
4. Правосвідомість і правова культура. 
5. Законність і правопорядок. 

11,46-55,57,63, 

71,75 

Тестування, 
ІКР, 

співбесіда, ПМР, 
ПМК 

2 

 Конституційне право 
України 

1. Види конституцій. 
2. Порядок внесення змін і доповнень до 

Конституції України. 
3. Органи місцевої державної виконавчої влади. 
4. Система місцевого самоврядування в Україні.   

11,21-24,26,28,29, 

32,33,38,46-55,57, 

63,69,71,75 

Тестування, 
ІКР, співбесіда, 

ПМР, ПМК 

3 

Судові та правоохоронні 
органи України 

1.  Конституційний Суд України. 
2.  Система судів загальної юрисдикції.  
3.  Поняття  й  конституційні засади судочинства. 
4.  Форми судочинства. 
5. Поняття правоохоронної та правозахисної   

діяльності. 
6. Загальна характеристика правоохоронних та 

правозахисних органів України (поняття, порядок 
формування, склад, функції. 

4,7,11,13,18, 

31,35,39-42, 

45-55,57,63, 
71,75 

Тестування, 
ІКР, 

співбесіда, 
ПМР, ПМК 
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1 2 3 4 5 

4 

Адміністративне право 
України 

1. Поняття державного управління та 
співвідношення його з виконавчою владою 

2. Поняття державної служби.  
3. Основи адміністративного процесу. 
4. Провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

7,9,11,46-

55,57,63, 

67,71,75 

Тестування, 
ІКР, 

співбесіда, 
ПМР, 
ПМК 

5 

Кримінальне право 
України 

1.   Загальна характеристика кримінального закону.  
2.   Кримінальна відповідальність та її підстави.  
3.   Обставини, що виключають злочинність діяння. 
4. Особливості кримінального покарання 

неповнолітніх. 

11-13,46-55,57, 

63,66,71,75 

Тестування, 
ІКР, 

співбесіда, 
ПМР, ПМК 

6 
Фінансове право України 1. Податкова політика в Україні. 

2. Податок з доходів фізичних осіб. 
1,11,15,17,20,34,46
-55,57,63,70,71,75 

Тестування, 
ІКР, ПМР, ПМК 

7 Цивільне право України  1. Представництво у цивільному праві. 
2. Окремі види договірних зобов’язань. 
3. Недоговірні зобов’язання. 
4. Загальна характеристика інтелектуальної 

власності. 

11,44-55,57, 

62-63,71,75 

Тестування, 
ІКР, 
співбесіда, 
ПМР, ПМК 

8 Житлове право України 1. Загальна характеристика житлового права 
України та його джерел. 

2. Поняття та види житлового фонду. Соціальне 
житло. 

3. Житлові права й обов'язки. 
4. Правове регулювання приватизації державного 

житлового фонду. 
5. Відповідальність за порушення житлового 

законодавства. 

5,11,44-55,57, 

61-63,71,75 

Тестування, 
ІКР, 
співбесіда, 
ПМР, 
ПМК 
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1 2 3 4 5 

9 Сімейне право України  1. Загальна характеристика сімейного права 
України та його джерел. 

2. Порядок реєстрації та припинення шлюбу. 
3. Особисті немайнові права та обов'язки інших 

членів сім’ї та родичів. Обов’язки по утриманню 
інших членів сім’ї та родичів. 

4. Застосування сімейного законодавства України 
до іноземців та oci6 без громадянства. 
Застосування законів іноземних держав та 
міжнародних договорів в Україні. 

11,43-57,60, 

62-64,71,75 

Тестування, 
ІКР, 
співбесіда, 
ПМР, 
ПМК  

10 Господарське право 
України 

1. Монополізм і конкуренція у підприємницькій 
діяльності. 

2. Правові основи інвестиційної діяльності в 
Україні. 

3. Поняття і суб’єкти банкрутства. 
4. Особливості господарського судочинства. 

11,46-

55,57,63,71,75 

Тестування, 
ІКР, 
співбесіда, 
ПМР, 
ПМК  

11 Трудове право і право 
соціального захисту 
України 

1. Особливості праці жінок та молоді. 
2. Особливості трудових правовідносин за участю  

неповнолітніх осіб. 
3. Поняття соціального захисту та його види. 
4. Поняття й види пенсійного забезпечення.  

 

3,4,11,19,27,30,

46-55,57,63,68, 

71,75 

Тестування, 
ІКР, 
співбесіда, 
ПМР, 
ПМК  
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1 2 3 4 5 

12 Екологічне та земельне 
право України 

1. Правовий режим використання надр і 
атмосферного повітря, водних і лісових ресурсів, 
рослинного і тваринного світу. Права та 
обов'язки природокористувачів. 

2. Правові засоби охорони надр і атмосферного 
повітря, водних і лісових ресурсів, рослинного і 
тваринного світу. 

3. Загальна характеристика земельного права і 
законодавства України. 

4. Зміст права власності на землю. 
5. Захист прав громадян і юридичних осіб на 

землю. Земельні спори. 

2,6,8-11,14,36, 

44,46-55,57,58, 
59,63,65,71,75 

Тестування, 
ІКР, 
співбесіда, 
ПМР, 
ПМК  

 
Таблиця 7. 2. Технологічна карта самостійної роботи студента  

з навчальної дисципліни  «Право (Правознавство)»  
для студентів денної форми навчання напрямівпідготовки 

6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 «Туризм» 

№ 
з/п 

Назва розділу модуля, 
теми, з якої виносяться 
питання на самостійне 

опрацювання 

Перелік питань, 
що вивчаються студентом самостійно 

Література 
(порядковий 

номер за 
переліком) 

Засоби 
контролю 

знань 
 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль І. Теорія держави і права та галузі публічного права 

1 

Теорія держави і права 1. Основні теорії  виникнення держави і права. 
2. Право в системі соціальних норм. 
3. Форми систематизації законодавства. 
4. Правосвідомість і правова культура. 
5. Законність і правопорядок. 

11,46-55,57,63, 

71,75 

Тестування, 
ІКР, 

співбесіда, 
ПМР, 

екзамен 
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1 2 3 4 5 

2 

 Конституційне право 

України 

1. Види конституцій. 

2. Порядок внесення змін і доповнень до 

Конституції України. 

3. Органи місцевої державної виконавчої влади. 

4. Система місцевого самоврядування в Україні.   

11,21-24,26,28,29, 

32,33,38,46-55,57, 

63,69,71,75 

Тестування, 
ІКР, 

співбесіда, 
ПМР, 

екзамен 

3 

Судові та правоохоронні 

органи України 

1.  Конституційний Суд України. 

2.  Система судів загальної юрисдикції.  

3.  Поняття  й  конституційні засади судочинства. 

4.  Форми судочинства. 

5. Поняття правоохоронної та правозахисної   

діяльності. 

6. Загальна характеристика правоохоронних та 

правозахисних органів України (поняття, порядок 

формування, склад, функції. 

4,7,11,13,18, 

31,35,39-42, 

45-55,57,63, 

71,75 

Тестування, 
ІКР, 

співбесіда, 
ПМР, 

екзамен 

4 

Адміністративне право 

України 

1. Поняття державного управління та 

співвідношення його з виконавчою владою 

2. Поняття державної служби.  

3. Основи адміністративного процесу. 

4. Провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

7,9,11,46-

55,57,63, 

67,71,75 

Тестування, 
ІКР, 

співбесіда, 
ПМР, 

екзамен 

5 

Кримінальне право 

України 

1.   Загальна характеристика кримінального закону.  

2.   Кримінальна відповідальність та її підстави.  

3.   Обставини, що виключають злочинність діяння. 

4. Особливості кримінального покарання 

неповнолітніх. 

11-13,46-55,57, 

63,66,71,75 

Тестування, 
ІКР, 

співбесіда, 
ПМР, 

екзамен 

6 
Фінансове право України 1. Податкова політика в Україні. 

2. Податок з доходів фізичних осіб. 

1,11,15,17,20,34,46-

55,57,63,70,71,75 

Тестування, 
ІКР, ПМР, 

екзамен 
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1 2 3 4 5 

Змістовий модуль ІІ. Галузі публічного і приватного права 
7 Цивільне право України  1. Представництво у цивільному праві. 

2. Окремі види договірних зобов’язань. 

3. Недоговірні зобов’язання. 

4. Загальна характеристика інтелектуальної 

власності. 

11,44-55,57, 

62-63,71,75 

Тестування, 
ІКР, 

співбесіда, 
ПМР, 

екзамен 

8 Житлове право України 1. Загальна характеристика житлового права 

України та його джерел. 

2. Поняття та види житлового фонду. Соціальне 

житло. 

3. Житлові права й обов'язки. 

4. Правове регулювання приватизації державного 

житлового фонду. 

5. Відповідальність за порушення житлового 

законодавства. 

5,11,44-55,57, 

61-63,71,75 

Тестування, 
ІКР, 

співбесіда, 
ПМР, 

екзамен 

9 Сімейне право України  1. Загальна характеристика сімейного права 

України та його джерел. 

2. Порядок реєстрації та припинення шлюбу. 

3. Особисті немайнові права та обов'язки інших 

членів сім’ї та родичів. Обов’язки по утриманню 

інших членів сім’ї та родичів. 

4. Застосування сімейного законодавства України 

до іноземців та oci6 без громадянства. 

Застосування законів іноземних держав та 

міжнародних договорів в Україні. 

11,43-57,60, 

62-64,71,75 

Тестування, 
ІКР, 

співбесіда, 
ПМР, 

екзамен 
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1 2 3 4 5 

10 Господарське право 
України 

1. Монополізм і конкуренція у підприємницькій 

діяльності. 

2. Правові основи інвестиційної діяльності в 

Україні. 

3. Поняття і суб’єкти банкрутства. 

4. Особливості господарського судочинства. 

11,46-

55,57,63,71,75 

Тестування, 
ІКР, 

співбесіда, 
ПМР, 

екзамен 

11 Трудове право і право 
соціального захисту 
України 

1. Особливості праці жінок та молоді. 

2. Особливості трудових правовідносин за участю  

неповнолітніх осіб. 

3. Поняття соціального захисту та його види. 

4. Поняття й види пенсійного забезпечення.  

3,4,11,19,27,30,46

-55,57,63,68, 

71,75 

Тестування, 
ІКР, 

співбесіда, 
ПМР, 

екзамен 

12 Екологічне та земельне 
право України 

1. Правовий режим використання надр і атмосферного 

повітря, водних і лісових ресурсів, рослинного і тва-

ринного світу. Права та обов'язки природокористувачів. 

2. Правові засоби охорони надр і атмосферного 

повітря, водних і лісових ресурсів, рослинного і 

тваринного світу. 

3. Загальна характеристика земельного права і 

законодавства України. 

4. Зміст права власності на землю. 

5. Захист прав громадян і юридичних осіб на землю. 

Земельні спори. 

2,6,8-11,14,36, 

44,46-55,57,58, 

59,63,65,71,75 

Тестування, 
ІКР, 

співбесіда, 
ПМР, 

екзамен 
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Розділ 7. ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 
Важливою складовою самопідготовки студента є індивідуальні 

завдання. Загалом, вони є однією з форм самостійної роботи студентів, 
яка передбачає створення диференційованих умов для якнайповнішої 
реалізації творчих здібностей студентів і має на меті поглиблення, 
узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі 
навчання, а також застосування цих знань на практиці. Але під час 
вивчення дисципліни завдання, передусім, виконуються тими 
студентами, які були відсутні на занятті і не змогли отримати 
передбачені системою оцінювання бали. Отже, виконання  
індивідуального завдання компенсує студентові нестачу цих балів.  

До тем додаються завдання двох рівнів – достатнього й високого. 
Завдання достатнього рівня складності носять аналітично-пошуковий 
характер. Їх виконання потребує ґрунтовних знань теми, вимагає 
застосування аналітичних здібностей. Спектр завдань достатнього 
рівня досить широкий: від розв’язання задач і кросвордів до складення 
схем, таблиць за визначеною формою тощо. Більшість з них вимагає 
розгорнутої характеристики із залученням додаткової спеціальної 
літератури. Завдання високого рівня передбачають творчий підхід до 
виконання і вміння практичного застосування теоретичних знань. Це 
написання есе з визначеної теми, розв’язання правової ситуації з 
підготовкою аналітичної записки, таке інше. 

Індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом 
відповідно до його порядкового номера у списку академгрупи, 
залежно від обраного ним рівня складності.  

Інша група завдань носить науково-дослідний характер, спонукає 
до якнайповнішої реалізації можливостей студентів, рекомендована 
тим з них, хто опанував базовий зміст навчальної програми і має 
здібності й інтерес до такої роботи. Ці завдання складають варіативну 
частину модуля і їх виконання заохочується додатковою сумою балів. 
Наприклад, протягом вивчення курсу студент може виконати одну 
індивідуальну науково-дослідну роботу. 

Орієнтовний перелік видів індивідуальних завдань науково-
дослідного характеру для самостійної роботи студентів: 
1. Написання і захист наукового реферату з визначеної проблеми. 
2. Підготовка матеріалів власних досліджень до участі в науковій 

конференції. 
3. Участь у роботі правничого дискусійного клубу «Феміда» 

(підготовка доповіді, участь у дебатах, оформлення стінгазети). 
4. Участь у роботі наукового гуртка «Ін Юре» (підготовка та захист 

матеріалів наукового реферату на засіданні гуртка). 
5. Підготовка публікації в наукових виданнях. 
6. Індивідуальна науково-дослідна робота.  
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Графік проведення індивідуально-консультативної роботи 
Семестр І 
Навчальний рік 2014-2015  
Кафедра: правознавства 
Викладач: Харченко Тетяна Олексіївна 

№ 
з/п 

Форми ІКР 
Навчальні тижні, дата, час та місце проведення К-ть  

годин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Денна форма навчання 

1. 
Індивідуальні 
заняття 

 
 
 

 

17.09; 
11.00-
12.20; 
523а 

    

22.10 
11.00-
12.20; 
523а 

    

26.11; 
11.00-
12.20 
523а 

   

  

6 год. 

2. Консультації 

3.09 
11.00-
12.20; 
523а 

               

24.12 
11.00-
12.20; 
523а 

 
 

4 год. 

3. 
Перевірка вико-
нання індивіду-
альних завдань 

   

24.09; 
11.00-
12.20; 
523а 

     

05.11; 
11.00-
12.20; 
523а 

     

17.12 
11.00-
12.20; 
523а 

  

6 год. 

4. 

Перевірка та за-
хист завдань, що 
віднесені на поточ-
ний контроль 

 

10.09. 
11.00-
12.20; 
523а 

  

1.10; 
11.00-
12.20; 
523а 

8.10; 
11.00-
12.20; 
523а 

15.10; 
11.00-
12.20; 
523а 

 

29.10; 
11.00-
13.00; 
523а 

 

12.11; 
11.00-
12.20; 
523а 

19.11 
11.00-
12.20; 
523а 

 

3.12 
11.00-
12.20; 
523а 

10.12 
11.00-
12.20; 
523а 

 

  
30.12 
11.00-
13.00; 
523а 

22 год. 

 Разом 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 38 год. 

Заочна форма навчання 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

1. 
Індивідуальні 
заняття 

                
  

- 

2. Консультації       

17.10; 
14.10-
15.30; 
523а 

23.10; 
14.10-
15.30; 
523а 

30.10; 
14.10-
15.30; 
523а 

3.11; 
14.10-
15.30; 
523а 

       

 

8 год. 

3. 
Перевірка вико-
нання індивіду-
альних завдань 

                

  

- 

4. 

Перевірка та за-
хист завдань, що 
віднесені на поточ-
ний контроль 

      

16.10; 
14.10-
15.30; 
523а 

23.10; 
13.30-
15.30; 
523а 

28.10; 
14.10-
15.30; 
523а 

4.11; 
14.10-
15.30; 
523а 

7.11; 
14.10-
15.30; 
523а 

     

  

11 год. 

 Разом       4 5 4 4 4        19 год. 
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Семестр ІІ 
Навчальний рік 2014-2015  
Кафедра: правознавства 
Викладач: Харченко Тетяна Олексіївна 

№ 
з/п 

Форми ІКР 
Навчальні тижні, дата, час та місце проведення К-ть  

годин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   

Денна форма навчання 

1. 
Індивідуальні 
заняття 

 
 
 

  

25.02; 
12.40-
14.00; 
523а 

    

1.04; 
12.40-
14.00; 
523а 

    

6.05; 
12.40-
14.00; 
523а 

  

  

6 год. 

2. Консультації 

4.02; 
11.00-
12.20; 
523а 

        

8.04; 
11.00-
12.20; 
523а 

       

 

4 год. 

3. 
Перевірка вико-
нання індивіду-
альних завдань 

    

4.03; 
11.00-
12.20; 
523а 

   

1.04; 
11.00-
12.20; 
523а 

   

29.04 
11.00-
12.20; 
523а 

   

  

6 год. 

4. 

Перевірка та за-
хист завдань, що 
віднесені на поточ-
ний контроль 

 

11.02 
11.00-
12.20; 
523а 

18.02 
11.00-
12.20; 
523а 

25.02 
11.00-
12.20; 
523а 

 

11.03 
11.00-
12.20; 
523а 

18.03 
11.00-
12.20; 
523а 

25.03 
11.00-
12.20; 
523а 

  

15.04 
11.00-
12.20; 
523а 

22.04 
11.00-
12.20; 
523а 

 

6.05 
11.00-
12.20; 
523а 

13.05 
11.00-
12.20; 
523а 

20.05 
11.00-
12.20; 
523а 

  

22 год. 

 Разом 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2   38 год. 

Заочна форма навчання 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

1. 
Індивідуальні 
заняття 

                
    

- 

2. Консультації        

24.03 
14.10-
15.30; 
523а 

31.03 
14.10-
15.30; 
523а 

6.04 
11.00-
14.00; 
523а 

        
2.06 

14.10-
14.50; 
523 a 

8 год. 

3. 
Перевірка вико-
нання індивіду-
альних завдань 

                

    
- 

4. 

Перевірка та за-
хист завдань, що 
віднесені на поточ-
ний контроль 

       

23.03 
12.40-
15.30; 
523а 

30.03 
12.40-
15.30; 
523а 

6.04 
14.10-
15.30; 
523а 

      

27.05 
12.40-
14.00; 
523 a 

  

11 год. 

 Разом        6 6 4       2 1 19 год. 
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Розділ 8. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
 

Інтенсифікація навчального процесу при викладанні дисципліни 
повинна здійснюватися на основі використання активних методів 
навчання, що дозволяє, вирішити проблему зростаючого інформаційного 
навантаження на студентів, поліпшити якість засвоєння ними вивченого 
матеріалу. 

Під час викладання дисципліни широко використовуються такі 
методики активізації навчального процесу: 
– проблемні лекції, які переважно спрямовані на висвітлення основних 

змін у законодавстві, проведення порівняльного аналізу вітчизняної 
практики господарювання із зарубіжним досвідом, виявлення 
основних причин виникнення негативних тенденцій й кризових явищ 
в економіці України та окреслення шляхів їх подолання, а також 
ознайомлення студентів з науковою дискусією, що відбувається в 
юридичній літературі навколо визначення тих чи інших категорій, 
явищ, процесів; 

– міні-лекції, які проводяться переважно за допомогою розроблених 
структурно-логічних схем, які охоплюють основний зміст питання, 
що розглядається, у структурованому вигляді, що є найзручнішим та 
найефективнішим способом сприйняття студентами ємної інформації 
у короткі проміжки часу. Для наочного зображення структурно-
логічних схем використовується мультимедійний проектор, 
ілюстративний матеріал (роздатковий, наприклад, нормативно-
правові документи, зразки договорів, наказів тощо), дошка; 

– робота в малих групах; 
– застосування новітніх технічних засобів навчання як засобів 

унаочнення навчального матеріалу (у першу чергу – презентацій 
PowerPoint); 

– презентація групою студентів розробленої ними теми, яка охоплює 
актуальні проблемні питання, з проведенням подальшої дискусії між 
іншими «малими групами», викладачем та експертами (яких 
визначає викладач), з тих питань, що виносяться на обговорення; 

– моделювання міні-ситуацій (використання кейс-методу), вирішення 
практичних правових ситуацій, які можуть виникнути на практиці в 
житті студентів. Застосування даної методики дає змогу студентам 
отримати певні навички з прийняття ефективних рішень, адаптувати 
теоретичні знання до практичних умов; 

– ділова гра відповідно до розробленого сценарію. 
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Розділ 9. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО 
КОНТРОЛЮ 

 
Таблиця 9.1. Шкала оцінювання знань студентів за результатами 

підсумкового контролю з навчальної дисципліни «ПРАВО 
«Правознавство» (з набору 2012 року) 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
74-81 С 
64-73 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
 
 

Таблиця 9.2. Розподіл балів,  
що отримують студенти за результатами вивчення  
навчальної дисципліни «ПРАВО «Правознавство» 

  
Напрями підготовки 6.030601 «Менеджмент» (програма професійного 

спрямування «Менеджмент організацій»), 6.030601. «Менеджмент» (програма 
професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»), 6.030601.. 

«Менеджмент» (програма професійного спрямування «Менеджмент туристичного 
бізнесу»). Курс 2.  

Назва змістового модулю, 
теми 

Вид навчальної роботи Бали 

1 2 3 
Змістовий модуль І.  

Теорія держави і права та галузі публічного і приватного права 

Тема 1. Теорія держави і 
права 

1. Підготовка конспекту питань семінарського заняття  1 

2. Тестування з теми 2 

3. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

2 

4. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

Тема 2. Конституційне 
право України 

1. Підготовка конспекту питань семінарського заняття  1 

2. Тестування з теми 2 

3. Обговорення теоретичного питання на семінарі  2 
4. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

5. Розв’язання правової ситуації на семінарі  2 

 Тема 3. Судові та 
правоохоронні органи 
України 

1. Підготовка конспекту питань, винесених на 
самостійне опрацювання 

1 

2. Підготовка термінологічного словника з теми 1 



38 
 

Назва змістового модулю, 
теми 

Вид навчальної роботи Бали 

1 2 3 

Тема 4. Адміністративне 
право України 

1. Підготовка конспекту питань, винесених на 
самостійне опрацювання 

1 

2. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

Тема 5. Кримінальне право 

України 

1. Підготовка конспекту питань семінарського заняття  1 

2. Тестування з теми 2 

3. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

4. Розв’язання правової ситуації на семінарі 2 

Тема 6. Фінансове право 

України 

1. Підготовка конспекту питань семінарського заняття  1 

2. Тестування з теми 2 

3. Обговорення теоретичного питання на 

семінарському занятті 

2 

4. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

Тема 7. Цивільне право 

України  

1. Підготовка конспекту питань семінарського заняття  1 

2. Тестування з теми 2 

3. Обговорення теоретичного питання на 

семінарському занятті 

2 

4. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

5. Розв’язання правової ситуації на семінарському 

занятті 

2 

Тема 8. Житлове право  

України 

1. Підготовка конспекту питань, винесених на 

самостійне опрацювання 

1 

2. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

Тема 9. Сімейне право  

України  

1. Підготовка конспекту питань семінарського заняття  1 

2. Тестування з теми 2 

3. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

4. Розв’язання правової ситуації на семінарі  2 

Тема 10. Господарське 

право України 

1. Підготовка конспекту питань, винесених на 

самостійне опрацювання 

1 

2. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

Тема 11. Трудове право і 

право соціального захисту  

України 

1. Підготовка конспекту питань семінарського заняття  1 

2. Тестування з теми 2 

3. Обговорення теоретичного питання на семінарі 2 

4. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

Тема 12. Екологічне та 

земельне право України 

1. Підготовка конспекту питань семінарського заняття 1 

2. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

3. Тестування з теми 2 

4. Обговорення теоретичного питання на семінарі 2 

Поточна модульна робота 1 20 

Присутність на всіх заняттях 20 

ПМК  

Разом за семестр 100 



39 
 

Таблиця 9.3. Розподіл балів, що отримують студенти за результатами вивчення 
навчальної дисципліни «ПРАВО «Правознавство» 

 

Напрям  підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» . Курс 2. 
Назва змістового модулю, 

теми Вид навчальної роботи Бали 

1 2 3 
Змістовий модуль І. Теорія держави і права та галузі публічного права 

Тема 1. Теорія держави і 
права 

1. Підготовка конспекту питань семінарського заняття  1 

2. Тестування з теми 1 

3. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

Тема 2. Конституційне 
право України 

1. Підготовка конспекту питань семінарського заняття  1 

2. Тестування з теми 1 

3. Обговорення теоретичного питання на семінарі  1 

4. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

 Тема 3. Судові та правоохо-
ронні органи України 

1. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

Тема 4. Адміністративне 
право України 

1. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

Тема 5. Кримінальне право 
України 

1. Підготовка конспекту питань семінарського заняття  1 

2. Тестування з теми 1 

3. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

4. Розв’язання правової ситуації на семінарі 1 

Тема 6. Фінансове право 

України 

1. Підготовка конспекту питань семінарського заняття  1 

2. Тестування з теми 1 

3. Підготовка термінологічного словника з теми 1 
Змістовий модуль ІІ. Галузі публічного і приватного права 

Тема 7. Цивільне право 
України  

1. Підготовка конспекту питань семінарського заняття  1 
2. Тестування з теми 1 
3. Розв’язання правової ситуації на семінарському 
занятті 

1 

4. Підготовка термінологічного словника з теми 1 
Тема 8. Житлове право  
України 

1. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

Тема 9. Сімейне право  
України  

1. Підготовка конспекту питань семінарського заняття  1 
2. Тестування з теми 1 
3. Підготовка термінологічного словника з теми 1 
4. Розв’язання правової ситуації на семінарі  1 

Тема 10. Господарське 
право України 

1. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

Тема 11. Трудове право і 
право соціального захисту  
України 

1. Підготовка конспекту питань семінарського заняття  1 
2. Тестування з теми 1 
3. Обговорення теоретичного питання на семінарі 1 
4. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

Тема 12. Екологічне та 
земельне право України 

1. Підготовка конспекту питань семінарського заняття 1 
2. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

Поточні модульні роботи 1,2 8 

Присутність на всіх заняттях 20 

Екзамен 40 

Разом за семестр 100 
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Таблиця 9.4. Розподіл балів, що отримують студенти за результатами вивчення 
навчальної дисципліни «Право (Правознавство)» 

 
Напрям підготовки 6.140103 «Туризм». Курс 2. 

Назва змістового модулю, 
теми 

Вид навчальної роботи Бали 

1 2 3 
Змістовий модуль І. Теорія держави і права та галузі публічного права 

Тема 1. Теорія держави і 
права 

1. Підготовка конспекту питань семінарського заняття  1 
2. Тестування з теми 1 
3. Підготовка термінологічного словника з теми 1 
4. Обговорення теоретичного питання на семінарі 1 

Тема 2. Конституційне 
право України 

1. Підготовка конспекту питань семінарського заняття  1 
2. Тестування з теми 1 
3. Обговорення теоретичного питання на семінарі  1 
4. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

 Тема 3. Судові та правоохо-
ронні органи України 

1. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

Тема 4. Адміністративне 
право України 

1. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

Тема 5. Кримінальне право 
України 

1. Підготовка конспекту питань семінарського заняття  1 
2. Тестування з теми 1 
3. Підготовка термінологічного словника з теми 1 
4. Розв’язання правової ситуації на семінарі 1 

Тема 6. Фінансове право 
України 

1. Підготовка конспекту питань семінарського заняття  1 
2. Тестування з теми 1 
3. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

Змістовий модуль ІІ. Галузі публічного і приватного права 
Тема 7. Цивільне право 
України  

1. Підготовка конспекту питань семінарського заняття  1 
2. Тестування з теми 1 
3. Розв’язання правової ситуації на семінарському 
занятті 

1 

4. Підготовка термінологічного словника з теми 1 
Тема 8. Житлове право  
України 

1. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

Тема 9. Сімейне право  
України  

1. Підготовка конспекту питань семінарського заняття  1 
2. Тестування з теми 1 
3. Підготовка термінологічного словника з теми 1 
4. Розв’язання правової ситуації на семінарі  1 

Тема 10. Господарське 
право України 

1. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

Тема 11. Трудове право і 
право соціального захисту  
України 

1. Підготовка конспекту питань семінарського заняття  1 
2. Тестування з теми 1 
3. Обговорення теоретичного питання на семінарі 1 
4. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

Тема 12. Екологічне та 
земельне право України 

1. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

Поточні модульні роботи 1,2 8 

Присутність на всіх заняттях 20 

Екзамен 40 

Разом за семестр 100 
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Таблиця 9.5. Система нарахування балів за видами навчальної роботи  
Форма навчальної 

роботи 
Вид навчальної роботи Ба 

ли 
1. Аудиторна:   

1.1. Лекція Присутність на всіх заняттях  20 
1.2. 
Семінарське 
заняття 

Підготовка конспекту питань семінарського заняття 1 
Підготовка термінологічного словника з теми 1 
Підготовка конспекту питань, винесених на 
самостійне опрацювання  

1 

Обговорення теоретичного питання на семінарі 2* 
Тестування з теми 2* 
Розв’язання правової ситуації на семінарі 2* 

2. Самостійна та 

індивідуально-

консультативна 

робота 

Виконання та захист індивідуального завдання 
достатнього рівня 

2 

Виконання та захист індивідуального завдання 
високого рівня  

 
3 

3. .Поточний 
модульний 
контроль 

Поточна модульна робота 20 
(4-для 

6.140101, 
6.140103) 

5. Підсумковий 
контроль 

Екзамен (для 6.140101, 6.140103) 
 

40 

* - 1 бал для 6.140101, 6.140103 
 

Таблиця 9.6. Система нарахування додаткових балів за видами робіт 
Форма роботи Вид роботи Бали 

1. Навчальна 1. Участь у предметних олімпіадах: 
університетських, міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних 

10-30 

2. Участь у конкурсах на кращого знавця 
дисципліни: університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

10-30 

3. Виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань підвищеної складності 

1-15 

4. Написання і захист наукового реферату з 
визначеної проблеми 

0-5 

2. Науково-
дослідна 

1.  Участь в наукових гуртках («Ін-Юре») 5-20 
2. Участь в наукових студентських клубах 
(«Феміда») 

5-20 

3. Участь в конкурсах студентських робіт: 
університетських, міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних 

5-15 

4. Участь в наукових студентських конференціях: 
університетських, міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних 

5-15 

5. Підготовка публікації в наукових виданнях. 20 
6. Оформлення сценарного плану дидактичної гри 10-20 

Разом  до 30 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ПІДГОТОВКИ ДО ПОТОЧНОГО та 

ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
 

Перелік питань для поточного модульного контролю 
для напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент» (програма професійного 

спрямування «Менеджмент організацій»), 6.030601. «Менеджмент» 
(програма професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності»), 6.030601.. «Менеджмент» (програма професійного 
спрямування «Менеджмент туристичного бізнесу»). 

Змістовий модуль І. 
Теорія держави і права та галузі публічного і приватного права 

1. Основні закономірності виникнення держави і права. 
2. Поняття держави та її ознаки. Функції держави. 
3. Форма держави. 
4. Механізм і апарат держави. 
5. Загальна характеристика правової держави і громадянського 

суспільства . 
6. Поняття, ознаки,  функції права. 
7. Система права: поняття і структура.  
8. Джерела (форми) права. Закони і підзаконні нормативні акти. 

Форми систематизації законодавства. 
9. Поняття, структура і види правових відносин.  
10. Правопорушення: поняття, склад, види. Юридична 

відповідальність: поняття, підстави, види. 
11. Поняття і види конституцій, їх місце в системі законодавства. 

Загальна характеристика Конституції України. 
12. Загальні засади конституційного ладу України. 
13. Права, свободи і обов’язки людини і громадянина за Конституцією 

України. 
14. Поняття і принципи громадянства України. 
15. Форми народовладдя і види виборчих систем. Виборча система 

України. Принципи виборчого права. 
16. Система органів державної влади за Конституцією України. 
17. Територіальний устрій та місцеве самоврядування в Україні. 
18. Конституційні принципи судоустрою та судочинства в Україні. 

Конституційний Суд України. Система судів загальної юрисдикції. 
Поняття і форми судочинства. 

19. Загальна характеристика системи правоохоронних і правозахисних 
органів України. 

20. Предмет, метод, система і джерела адміністративного права 
України. 

21. Адміністративне правопорушення і відповідальність. Види 
адміністративних стягнень. 

22. Бюджетне право України. 
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23. Система оподаткування в Україні. 
24. Банки і банківська діяльність. 
25. Загальна характеристика Кримінального кодексу України.  
26. Поняття, ознаки й види злочину. Склад злочину. 
27. Обставини, що виключають злочинність діяння. 
28. Стадії вчинення злочину. Співучасть у вчиненні злочину. 
29. Кримінальне покарання та його види. 
30. Особливості кримінальної відповідальності й покарання 

неповнолітніх. 
31. Предмет, метод, джерела і система цивільного права. 
32. Суб’єкти цивільного права. 
33. Поняття і зміст права власності. Форми власності в Україні. 

Речові права на чуже майно. 
34. Захист права власності.  
35. Позовна давність. 
36. Цивільні правочини: поняття, форми, види, умови чинності. 
37. Поняття, зміст і форма цивільно-правового договору. Види 

договорів. 
38. Цивільно-правова відповідальність. 
39. Спадкування за законом і за заповітом. 
40. Поняття шлюбу, умови і порядок його укладення та розірвання. 
41. Особисті і майнові права та обов’язки подружжя. 
42. Права та обов’язки батьків і дітей. 
43. Опіка, піклування, усиновлення, патронат. 
44. Загальна характеристика трудового права і трудових 

правовідносин. 
45. Поняття, зміст і види трудового договору. 
46. Переведення на іншу роботу. 
47. Підстави припинення трудового договору. 
48. Робочий час і його види. 
49. Час відпочинку і його види. 
50. Матеріальна та дисциплінарна відповідальність. 
51. Індивідуальні та колективні трудові спори. 
52. Види пенсійного забезпечення в Україні. 
53. Суб’єкти господарського права. 
54. Поняття, принципи і види підприємницької діяльності. 
55. Організаційно-правові форми господарської діяльності. 
56. Поняття, система і джерела екологічного права України. 
57. Екологічні права і обов’язки громадян. 
58. Право власності на природні ресурси. Право 

природокористування. 
59. Природоохоронне право. 
60. Правопорушення та юридична відповідальність в екологічній 

сфері. 
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Перелік питань для поточного модульного контролю 
для напрямів підготовки  

6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 «Туризм» 

 
Змістовий модуль І. 

Теорія держави і права та галузі публічного права 
1. Основні закономірності виникнення держави і права. 

2. Поняття держави та її ознаки. Функції держави. 
3. Форма держави. 
4. Механізм і апарат держави. 
5. Загальна характеристика правової держави і громадянського 

суспільства . 
6. Поняття, ознаки,  функції права. 
7. Система права: поняття і структура.  
8. Джерела (форми) права. Закони і підзаконні нормативні акти. 

Форми систематизації законодавства. 
9. Поняття, структура і види правових відносин.  
10. Правопорушення: поняття, склад, види. Юридична 

відповідальність: поняття, підстави, види. 
11. Поняття і види конституцій, їх місце в системі законодавства. 

Загальна характеристика Конституції України. 
12. Загальні засади конституційного ладу України. 
13. Права, свободи і обов’язки людини і громадянина за Конституцією 

України. 
14. Поняття і принципи громадянства України. 
15. Форми народовладдя і види виборчих систем. Виборча система 

України. Принципи виборчого права. 
16. Система органів державної влади за Конституцією України. 
17. Територіальний устрій та місцеве самоврядування в Україні. 
18. Конституційні принципи судоустрою та судочинства в Україні. 

Конституційний Суд України. Система судів загальної юрисдикції. 
Поняття і форми судочинства. 

19. Загальна характеристика системи правоохоронних і правозахисних 
органів України. 

20. Предмет, метод, система і джерела адміністративного права 
України. 

21. Адміністративне правопорушення і відповідальність. Види 
адміністративних стягнень. 

22. Бюджетне право України. 
23. Система оподаткування в Україні. 
24. Банки і банківська діяльність. 
25. Загальна характеристика Кримінального кодексу України.  
26. Поняття, ознаки й види злочину. Склад злочину. 
27. Обставини, що виключають злочинність діяння. 
28. Стадії вчинення злочину. Співучасть у вчиненні злочину. 
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29. Кримінальне покарання та його види. 
30. Особливості кримінальної відповідальності й покарання 

неповнолітніх. 
 
Змістовий модуль ІІ. Галузі публічного і приватного права 

31. Предмет, метод, джерела і система цивільного права. 
32. Суб’єкти цивільного права. 
33. Поняття і зміст права власності. Форми власності в Україні. 

Речові права на чуже майно. 
34. Захист права власності.  
35. Позовна давність. 
36. Цивільні правочини: поняття, форми, види, умови чинності. 
37. Поняття, зміст і форма цивільно-правового договору. Види 

договорів. 
38. Цивільно-правова відповідальність. 
39. Спадкування за законом і за заповітом. 
40. Поняття шлюбу, умови і порядок його укладення та розірвання. 
41. Особисті і майнові права та обов’язки подружжя. 
42. Права та обов’язки батьків і дітей. 
43. Опіка, піклування, усиновлення, патронат. 
44. Загальна характеристика трудового права і трудових 

правовідносин. 
45. Поняття, зміст і види трудового договору. 
46. Переведення на іншу роботу. 
47. Підстави припинення трудового договору. 
48. Робочий час і його види. 
49. Час відпочинку і його види. 
50. Матеріальна та дисциплінарна відповідальність. 
51. Індивідуальні та колективні трудові спори. 
52. Види пенсійного забезпечення в Україні. 
53. Суб’єкти господарського права. 
54. Поняття, принципи і види підприємницької діяльності. 
55. Організаційно-правові форми господарської діяльності. 
56. Поняття, система і джерела екологічного права України. 
57. Екологічні права і обов’язки громадян. 
58. Право власності на природні ресурси. Право 

природокористування. 
59. Природоохоронне право. 
60. Правопорушення та юридична відповідальність в екологічній 

сфері. 
 

 

 



46 
 

ЗРАЗОК МОДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 
 

 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

 «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Поточна модульна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «ПРАВО «Правознавство» 
для напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 «Туризм» 

 

Змістовий модуль І.  

Теорія держави і права та галузі публічного права 
 

Варіант № 1 

Тестові завдання: 

1. До неповнолітніх осіб може застосовуватися вид покарання: 
а) обмеження волі; 
б) довічне позбавлення волі;                                                               
в) штраф; 
г) конфіскація майна. 

2. Одна й та сама особа не може бути Президентом України:  

а) більше одного строку;  

б) більше двох строків;  

в) більше трьох строків; 

г) законодавством не регламентовано. 

3. Проект Державного бюджету на розгляд у Верховну Раду подає: 

а) Кабінет Міністрів України;  

б) Президент України; 

в) Міністерство фінансів; 

г) Рахункова палата. 

4. В Україні діють такі суди загальної юрисдикції: 

а) арбітражні; 

б) федеральні; 

в) апеляційні; 
г) конституційні. 

5. Нормами адміністративного права регулюються відносини: 

а) пов’язані зі злочином і покаранням; 

б) у сфері державного управління; 

в) між державою і платниками податків; 

г) між орендодавцем і орендарем. 
  

Теоретичне питання: 

6. Джерела права. 

 

Провідний викладач         ________                 Харченко Т.О.  
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
для напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» 

1. Поняття держави та її ознаки. Функції держави. Механізм і апарат держави. 

Загальна характеристика правової держави і громадянського суспільства. 

2. Форма держави. 

3. Поняття, ознаки,  функції права. Система права: поняття і структура.  

4. Джерела (форми) права. Закони і підзаконні нормативні акти. 

5. Поняття, структура і види правових відносин.  

6. Правопорушення: поняття, склад, види. Юридична відповідальність, її види. 

7. Загальні засади конституційного ладу України. Поняття громадянства. 

8. Права, свободи і обов’язки людини і громадянина за Конституцією України. 

9. Форми народовладдя. Виборча система України. Принципи виборчого права. 

10. Система органів державної влади за Конституцією України. 

11. Територіальний устрій та місцеве самоврядування в Україні. 

12. Конституційні принципи судоустрою та судочинства в Україні.  

13. Загальна характеристика системи правоохоронних і правозахисних органів України. 

14. Предмет, метод, система і джерела адміністративного права України. 

15. Адміністративне правопорушення і відповідальність. Види адмінстягнень. 

16. Бюджетне право України. Система оподаткування в Україні. 

17. Банки і банківська діяльність. 

18. Поняття, ознаки й види злочину. Склад злочину. 

19. Стадії вчинення злочину. Співучасть у вчиненні злочину. 

20. Кримінальне покарання та його види. 

21. Предмет, метод, джерела і система цивільного права. Суб’єкти цивільного права. 

22. Поняття і зміст права власності. Форми власності в Україні. Речові права на 

чуже майно. Захист права власності. Позовна давність. 

23. Цивільні правочини: поняття, форми, умови чинності. Цивільний договір.  

24. Цивільно-правова відповідальність. 

25. Спадкування за законом і за заповітом. 

26. Поняття шлюбу, умови і порядок його укладення та розірвання. 

27. Особисті і майнові права та обов’язки подружжя. 

28. Права та обов’язки батьків і дітей. 

29. Опіка, піклування, усиновлення, патронат. 

30. Загальна характеристика трудового права і правовідносин. Трудовий договір. 

31. Переведення на іншу роботу. Підстави припинення трудового договору. 

32. Робочий час і його види. Час відпочинку і його види. 

33. Матеріальна та дисциплінарна відповідальність. 

34. Індивідуальні та колективні трудові спори. 

35. Суб’єкти господарського права. 

36. Організаційно-правові форми господарської діяльності.  

37. Поняття, система, джерела екологічного права. Екологічні права і обов’язки. 

38. Право власності на природні ресурси. Право природокористування. 

39. Природоохоронне право. 
40. Правопорушення та юридична відповідальність в екологічній сфері. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ  
для напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 «Туризм» 

1. Основні закономірності й теорії виникнення держави і права. 
2. Етапи становлення й розвитку української державності. 
3. Основні етапи формування права на території України. 
4. Загальна характеристика правових пам’яток України. 
5. Поняття держави та її ознаки. 
6. Форма держави та її елементи. 
7. Механізм і апарат держави. 
8. Функції держави. 
9. Загальна характеристика правової держави і громадянського суспільства. 
10. Поняття права та його ознаки.  
11. Система права: норма, інститут, галузь права. 
12. Джерела (форми) права.  
13. Поняття, структура, види правовідносин.  
14. Правопорушення: поняття, ознаки, склад, види. 
15. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.  
16. Конституційне право як галузь права.  
17. Поняття та види Конституцій. Джерела конституційного права України.  
18. Конституційні засади державного та суспільного ладу України. 
19. Народовладдя в Україні та форми його здійснення. Виборче право та виборча 

система України. 
20. Конституційний принцип поділу влади. Загальна характеристика органів 

державної влади в Україні.  
21. Громадянство України. 
22. Конституційні права, свободи й обов’язки людини і громадянина в Україні.  
23. Система місцевого самоврядування в Україні: 
24. Судова система України.  
25. Поняття й основні  принципи судоустрою та судочинства в Україні.  
26. Правовий статус суддів.  
27. Поняття, система і функції правоохоронних і правозахисних органів України.  
28. Конституційний суд України: формування, повноваження та принципи діяльності. 
29. Система судів загальної юрисдикції: загальна характеристика. 
30. Поняття, предмет і джерела адміністративного права України. 
31. Адміністративні правовідносини. 
32. Поняття, ознаки та склад адміністративного правопорушення. 
33. Адміністративна відповідальність: поняття, підстави та порядок притягнення. 
34. Загальна характеристика Особливої частини КУпАП. 
35. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність. 
36. Обставини, що пом'якшують i обтяжують адміністративну відповідальність. 
37. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні проступки.  
38. Провадження у справах про адміністративні правопорушення. 
39. Загальна характеристика фінансового права України. 
40. Правові засади податкової політики в Україні. 
41. Законодавство України про банки і банківську діяльність 
42. Бюджет і бюджетна система України. 
43. Бюджетний процес i його стадії. 
44. Формування місцевих бюджетів. 
45. Поняття податку та його види. Система оподаткування в Україні. 
46. Особливості оподаткування фізичних і юридичних осіб. 
47. Правовий статус банків. Банківські об’єднання. 
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48. Національний банк України, його функції. 
49. Поняття, предмет і джерела кримінального права України. 
50. Загальна характеристика розділів Особливої частини ККУ. 
51. Поняття, ознаки та склад злочину. 
52. Кримінальна відповідальність: поняття, підстави та порядок притягнення. 
53. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. 
54. Обставини, що виключають злочинність діяння. 
55. Стадії вчинення злочину. 
56. Співучасть. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця. 
57. Повторність, сукупність та рецидив злочинів. 
58. Кримінальне покарання та його види.  
59. Особливості кримінальних покарань, що застосовуються до неповнолітніх. 
60. Обставини, що обтяжують та пом’якшують покарання. 
61. Загальна характеристика цивільного права і правовідносин. 
62. Суб’єкти цивільних правовідносин. 
63. Поняття і зміст права власності. Форми власності в Україні. 
64. Поняття та види правочинів. 
65. Зобов’язальне право. Поняття цивільно-правового договору та його видів. 
66. Недоговірні зобов’язання. 
67. Спадкове право.  
68. Речові права на чуже майно. 
69. Захист цивільних прав особи та його способи. Захист права власності. 
70. Представництво у цивільному праві. 
71. Позовна давність та її види. 
72. Правила торговельного й побутового обслуговування споживачів. 
73. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів. 
74. Загальна характеристика права інтелектуальної власності. 
75. Цивільно-правова відповідальність: поняття, підстави притягнення, види.  
76. Поняття та предмет сімейного права. Джерела сімейного права. 
77. Суб’єкти сімейних правовідносин. 
78. Поняття сім’ї та шлюбу. Умови і порядок укладення шлюбу. 
79. Умови і порядок припинення шлюбу.  
80. Визнання шлюбу недійсним. 
81. Застосування сімейного законодавства України до іноземців та oci6 без громадянства.  
82. Права та обов’язки подружжя. Шлюбний договір. 
83. Особисті немайнові та майнові права й обов’язки батьків і дітей. 
84. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. 
85. Особисті немайнові права та обов'язки інших членів сім’ї та родичів.  
86. Поняття житлового права і житлових правовідносин. 
87. Право громадян на житло і форми його реалізації.  
88. Користування гуртожитками. 
89. Договір найму житлового приміщення. 
90. Житлові спори. 
91. Відповідальність за порушення житлового законодавства. 
92. Поняття і система трудового права України. 
93. Характеристика джерел трудового права. 
94. Трудовий договір: зміст, форма, сторони,  порядок укладення.  
95. Поняття і види робочого часу і часу відпочинку. 
96. Трудова дисципліна. Поняття та зміст дисциплінарної відповідальності. 
97. Індивідуальні i колективні трудові спори та порядок їх розгляду. 
98. Підстави i порядок припинення трудового договору. 
99. Переведення на іншу на роботу: підстави i порядок. 
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100. Правове регулювання працевлаштування молодих спеціалістів. 
101. Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин. 
102. Поняття й види пенсійного забезпечення в Україні. 
103. Загальна характеристика господарського права і законодавства. 
104. Господарські правовідносини. 
105. Підприємницька діяльність в Україні 
106. Монополізм і конкуренція у підприємницькій діяльності. 
107. Правові основи інвестиційної діяльності в Україні.  
108. Поняття і суб’єкти банкрутства. Визнання юридичних осіб банкрутами. 
109. Господарські спори.  
110. Поняття, система та  джерела екологічного права. 
111. Екологічні права та обов'язки громадян. 
112. Природноресурсове право. 
113. Природоохоронне право. 
114. Законодавство про природно-заповідний фонд України. 
115. Право екологічної безпеки. 
116. Правопорушення в галузі екології та відповідальність за їх вчинення. 
117. Поняття, предмет та джерела земельного права. 
118. Право власності на землю та правовий механізм його реалізації. 
119. Захист прав громадян і юридичних осіб на землю. Земельні спори. 
120. Відповідальність за порушення земельного законодавства. 

 

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ 
 

Міністерство освіти і науки України 
Вищий навчальний заклад УКООПСПІЛКИ 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 
Кафедра правознавства 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр з готельно-ресторанної справи. 
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр з туризму. 

Напрями підготовки 
6.140101 «Готельно-ресторанна справа». Семестр 3. 
6.140103 «Туризм». Семестр 4 

 
Навчальна дисципліна Право (Правознавство) 

 

 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №______ 

1. Форми власності в Україні. 
2. Джерела житлового права. 
3. Господарські спори. 
4. Трудовий договір. 

 
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 

Протокол № ___від _________________ 

Зав. кафедри_______________________ 

Екзаменатор _________________________                  
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Розділ 10. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Право (Правознавство)» 

 

для напрямів підготовки  

6.030601 «Менеджмент» (програма професійного спрямування 

«Менеджмент організацій»), 

6.030601. «Менеджмент» (програма професійного спрямування 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»), 

6.030601.. «Менеджмент» (програма професійного спрямування 

«Менеджмент туристичного бізнесу»), 

6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 

6.140103 «Туризм» 

1. Навчальна програма. 

2. Робоча навчальна програма.  

3. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 

навчальної дисципліни. 

4. Дистанційний курс. 

5. Навчальні завдання для практичних занять – в НМП 

6. Збірник ситуаційних завдань (кейси)  

7. Ділові ігри. 

8. Індивідуальні завдання для самостійної роботи та методичні 

рекомендації до їх виконання – в НМП 

9. Методичні рекомендації для самостійного вивчення навчальної 

дисципліни – в НМП 

10. Завдання для контрольних робіт та методичні рекомендації до їх 

виконання для студентів заочної форми навчання. 

11. Тести вхідного контролю знань студентів. 

12. Пакети комплексних контрольних завдань (робіт) та критерії їх 

оцінювання. 

13. Модульний контроль (поточні модульні роботи). 

14. Пакети тестів для студентів денної та заочної форм навчання. 

15. Питання для підготовки до ПМК (заліку). 

16. Комплект екзаменаційних білетів. 

17. Тематика науково-дослідної роботи студентів. 
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Розділ 12. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОМПЮТЕРНОЇ ПІДТРИМКИ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«Право (Правознавство)» 

1. Дистанційний курс з навчальної дисципліни «Право 

(Правознавство)» : http://el.puet.edu.ua/wk/course/view.php?id=240 

2. Презентації Microsoft PowerPoint з тем курсу: «Конституційне право 

України», «Кримінальне право України», «Цивільне право України», 

«Трудове право України». 
3. Пакети тестів до тем навчальної дисципліни «Право 

(Правознавство)» для студентів денної та заочної форм навчання, 
розміщені в системі Оpen test.  

 


