
 

 

Відділення підприємництва та 
маркетингу  
Циклова комісія суспільних дисциплін та 
фізичної культури  
 
СИЛАБУС 
 

Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни  SS002 Правознавство та право інтелектуальної 

власності /  

Science of Law and Intellectual Property Law 

Рівень вищої освіти / 

фахової передвищої освіти 

фахова передвища  

початковий рівень (коротний цикл) вищої 

освіти 

Галузь знань  05 Економіка 

07 Управління та адміністрування 

12 Інформаційні технології 

Спеціальність  051 Економіка 

075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

123 Комп’ютерна інженерія 

Освітня програма  Економіка  

Економіка та управління бізнесом 

Облік і оподаткування 

Облік і аудит 

Маркетинг 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Фінанси, банківська справа та страхування 

Компютерна інженерія 

Семестр  3 семестр (9 кл), 1 семестр (11 кл) 

Кафедра  економіки, підприємництва та маркетингу 

обліку та фінансів 

комп’ютерної інженерії та інформаційних 

технологій 

Курс  2 курс (9 кл), 1 курс (11 кл) 



Анотація курсу  Метою викладання навчальної дисципліни 

«Правознавство» є сформувати у майбутніх 

фахівців глибоке правове мислення як 

методологічне знаряддя вирішення складних 

питань правової дійсності, які повсякчас 

виникають у нинішніх умовах буття 

Основними завданнями вивчення дисципліни 

«Правознавство» є формування у майбутніх 

фахівців глибокого правового мислення як 

методологічного знаряддя вирішення складних 

питань правової дійсності, що повсякчас 

виникають у нинішніх умовах буття, навиків 

правомочної поведінки, прагнення жити у 

відповідності з вимогами чинного 

законодавства. 

Сторінка курсу в MOODLE  http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=

669 

Мова викладання  українська 

Лектор курсу  Д.політ.н. Васильчук Є.О. 

Канали комунікації: чат у moodle, zoom, 

сторінка у FB 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001

694317844 

Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма  Економіка: http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_e.pdf 

Економіка та управління бізнесом: 

http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_eb.pdf 

Маркетинг: 

http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_m.pdf 

Облік і оподаткування: 

http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_o.pdf  

Облік і аудит 

http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_oo.pdf  

Фінанси, банківська справа та страхування: 

http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_f.pdf 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: 

http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_p.pdf 

Компютерна інженерія 

http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_kb.pdf 

Перелік загальних 

компетентностей (ЗК)  

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, 

http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_e.pdf
http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_oo.pdf
http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_p.pdf
http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_kb.pdf


прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця в загальній системі знань про 

природу і суспільство та в розвитку 

суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя.  

ЗК 7. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Перелік спеціальних 

компетентностей (СК)  

СК 5.Здатність здійснювати діяльність із 

дотриманням вимог нормативно-правових 

документів у сфері підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності. 

Перелік програмних 

результатів навчання 

ПРН 1. Знати явища і події соціально-

політичного, культурного, духовного 

середовища для формування світогляду людини 

та встановлювати зв'язок між ними. ПРН 2. 

Використовувати отримані знання й уміння для 

реалізації заходів щодо збереження 

навколишнього природного середовища, 

здійснення безпечної та соціально 

відповідальної діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур на основі 

наукових цінностей і досягнень суспільства 

ПРН 12.Знати основи нормативно-правового 

забезпечення діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур і 

застосовувати його на практиці. 

Опис дисципліни 

Структура навантаження 

на студента 

Загальна кількість годин – 90 

Кількість кредитів – 3 

Кількість лекційних годин – 14 

Кількість практичних занять –  16 

Кількість годин для самостійної роботи 

студентів – 60 

Форма підсумкового контролю – залік 



Методи навчання  Вербальні (словесні) методи, які включають в 

себе як подання матеріалу викладачем (лекція, 

розповідь, пояснення, бесіда), так і роботу 

студентів з книжкою (підручником, 

довідковою, науково-популярною і навчальною 

літературою) та комп'ютерними програмами чи 

глобальною мережею Інтернет. 

Наочні методи (демонстраційний експеримент), 

у яких головну роль відіграє демонстрація 

викладачем явищ і предметів, а слово набуває 

скеровуючого значення (ним викладач 

спрямовує хід спостережень і логіку міркування 

студентів). 

Інтерактивні методи навчання: робота у групах; 

інтерактивні презентації; дискусії; мозкові 

штурми; рольові ігри; аналіз історій і ситуацій. 

Зміст дисципліни 

Тема 1 Основи теорії 

держави і права 

 

Закономірності та основні теорії походження 

держави і права. Поняття держави та її ознаки. 

Характеристика внутрішніх і зовнішніх 

функцій держави. Форми держави. Поняття та 

ознаки громадянського суспільства і правові 

держави. Поняття права та його ознаки. Місце і 

роль права в системі соціальних норм. Функції 

права. Джерела (форми) права. Система права. 

Нормативно-правові акти та їх види. 

Систематизація правових актів. 

Тема 2. Основи 

конституційного права 

України 

 

Конституційне право, його особливості та місце 

в системі законодавства. Загальні засади 

конституційного ладу України. Народовладдя в 

Україні та форми його здійснення. 

Громадянство України як один з інститутів 

конституційного права. Конституційні права, 

свободи та обов’язки громадян України.  

Загальна характеристика системи органів 

державної влади 

Тема 3. Основи цивільного 

права. Правові відносини 

Цивільне право і відносини, що ним 

регулюються. Джерела цивільного права. 



Загальна характеристика цивільного 

законодавства України. Цивільний кодекс 

України. Правовідносини: поняття, суб’єкти, 

об’єкти, зміст. Суб’єкти та об’єкти цивільно-

правових відносин. Поняття, форми власності в 

Україні. Захист власності. Поняття і види 

цивільно-правових договорів. Поняття 

зобов’язання, підстави його виникнення та 

припинення, засоби збереження виконання 

зобов’язань. Спадкування за цивільним правом.  

Поняття і підстави цивільно-правової 

відповідальності. 

Тема 4. Основи трудового 

права 

Поняття трудового права, його джерела. Місце 

кодексу законів про працю в системі трудового 

права України. Колективний і трудовий договір. 

Контракт – особлива форма трудового 

договору. Робочий час і час відпочинку. 

Підстави та порядок прийняття та звільнення з 

роботи. Трудова дисципліна. Дисциплінарна та 

матеріальна відповідальність. Особливості 

праці молоді. Розв´язання індивідуальних та 

колективних трудових спорів. 

Тема 5. Інтелектуальна 

власність як право на 

результати творчої діяльності 

людини 

Поняття права інтелектуальної власності, його 

значення, предмет та метод. Необхідність 

створення та управління об’єктами права 

інтелектуальної власності. Майновий та 

немайновий аспект права інтелектуальної 

власності. Еволюція інтелектуальної власності. 

Місце і роль інтелектуальної власності в 

економічному і соціальному розвитку. 

Тема 6. Об’єкти права 

інтелектуальної власності 

Об’єкти права інтелектуальної власності та 

основні засади їх класифікації. Характеристика 

об’єктів авторського права і суміжних прав. 

Характеристика об’єктів промислової 

власності. Характеристика комерційних 

позначень (засобів індивідуалізації). Поняття та 

характеристика нетрадиційних об’єктів права 

інтелектуальної власності. 

Тема 7. Державна система 

інтелектуальної власності 

Загальна характеристика системи державного 

управління інтелектуальною власністю. 

Суб’єкти права інтелектуальної власності. 

Система законодавства про інтелектуальну 



власність (джерела права інтелектуальної 

власності). Становлення державної системи 

правової охорони інтелектуальної власності в 

Україні. Структура державної системи правової 

охорони і захисту інтелектуальної власності. 

Політика дисципліни 

Політика відвідування  Регулярне відвідування всіх видів занять, 

своєчасність виконання самостійної роботи.  

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання 

зорганізується  в он-лайн формі за погодженням 

із керівником курсу. 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку.  

Академічна доброчесність  У випадку недотримання політики академічної 

доброчесності (плагіат, самоплагіат, 

фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво) передбачено повторне 

проходження оцінювання.   

Система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

практичних, семінарських та інших видів занять і оцінюється сумою набраних 

балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту 

отримати атестацію з предмету – 60 балів); підсумковий/ семестровий 

контроль, проводиться у формі заліку, відповідно до графіку навчального 

процесу.  

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  

Аудиторна  

Експрес-опитування  (5 тем) 25 

Модульні контрольні роботи (2 роботи) 25 

Підсумкова творча робота 20 

Реферат 10 

Презентація 20 

Разом  100 
 

 

 



Шкала оцінювання 

ECTS  Бали Зміст  

A 90-100 Бездоганна підготовка в 

широкому контексті  

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-79 Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнi 

вміння 

E 60-64 Виконання мiнiмальних вимог 

дiяльностi в стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкi знання, вiдсутнiсть умiнь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 
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