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Факультет
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Кредитів Годин Лекцій Семінарських занять
ECTS
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Мова викладання
бакалавр
Освітній рівень
Семестр
7
українська
обов’язкова
Статус
Менеджмент
Кафедра
За видами занять:
Практичних занять Лабораторних занять Самостійна підготовка Вид контролю

15

90

Екзамен

ВИКЛАДАЧІ
Контактна інформація для зв'язку з викладачем: - місцезнаходження робочого місця викладача : ДДМА, II корпус, кафедра «Менеджмент», ауд. 2426;
- робочий телефон: 062-641-68-85, menegment2426@gmail.com, managment@dgma.donetsk.ua; Дні занять та консультацій: за поточним розкладом

Познякова Оксана Олегівна
Канд. екон. наук, старший викладач Докторант 051 «Економіка»
Досвід роботи - 14 років.
Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 3 монографії з актуальних проблем
економіки та стратегії підвищення глобальної конкурентоспроможності.
Провідний лектор з дисциплін: Управління конкуренто-спроможністю, Адміністративне, трудове,
госпдарське, виробниче право
E - mail робітник: marketingni@ukr.net Никнейм в Skype: Oksana. Poznyakova

АНОТАЦІЯ КУРСУ
Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі
Освітні компоненти, які передують вивченню Правознавство, Основи права
Освітні компоненти для яких є базовою
Право

Компетенції відповідно до освітньо-професійної програми
Hard-skills / Спеціальні (фахові) компетенції

Soft- skills / Загальні компетентності (ЗК)

ЗК6 - Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного
демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Результати навчання відповідно до освітньо-професійної (програмні результати навчання – ПРН)

ПРН06. Знати свої права та обов’язки як члена демократичного суспільства та використовувати їх у професійній діяльності.
Результати навчання за дисципліною
Р1 Здатність продемонструвати критичне осмислення лекційного та позалекційного матеріалу, передусім, норм законодавства, брати кваліфіковану участь у
дискусії з наведенням аргументації
Р2 Здатність побудувати схеми набуття виборчої системи на формування демократичного устрою у сфері соціального забезпечення
Р3 Здатність навести методи адміністративно-правової відповідальності у сфері соціального забезпечення
Р4 Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість.
Р5 Здатність охарактеризувати виборчий округ як комплексний елемент виборчої системи

Анотація
Мета
Формат та
методи
навчання

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
«Виборче право» є базові принципи, основні категорії, сучасні концепції, теоретичні положення і практичні методи управління основною
(операційною) діяльністю підприємств, зокрема промислових.
Формування у студентів компетентності щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і
практичних методів управління основною діяльністю підприємств та умінь розроблення операційної стратегії, створення і використання
галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації.
Лекції (очний, дистанційний формат), практичні заняття (очний, дистанційний формат), консультації (очний, дистанційний формат), підсумковий
контроль – екзамен (очний, дистанційний формат)

«Правила
гри»

 Курс передбачає роботу в колективі.
 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики.
Політика щодо дедлайнів та перескладання
 Освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практичних занять, а також самостійну роботу.
 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх
проробка за рекомендованою літературою.
 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін.
 Якщо студент відсутній з поважної причини, він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача.
 За використання телефонів і комп'ютерних засобів без дозволу викладача, порушення дисципліни студент видаляється з заняття, за заняття отримує 0 балів.
Політика академічної доброчесності
 Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вка
джерело, використане в ході виконання завдання. У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів.

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Лекція 3,4

Лекція 5,6

Лекція 7,8

Лекція 9,10

Поняття та види джерел Практичне Поняття та основні підходи щодо розуміння виборчого
виборчого права України заняття 1 права України
Особливості проведення Практичне Виборче право як підгалузь конституційного права України
заняття 2
виборів до органів
місцевого самоврядування
в Україні
Практичне Суб’єкти виборчого права України
Зміст та структура
заняття 3
суб’єктивного виборчого
права в Україні
Практичне
Типи праворозуміння
заняття 4
виборчої системи та її
місце в структурі
демократії
Виборча система: поняття, Практичне
ознаки, системоутворюючі заняття 5
елементи

Виборча система в
міжнародно-правових
Лекція 11,12
актах та джерелах
«м’якого права»
Вплив виборчої системи
Лекція 13,14 на формування
демократичного устрою:

«Конституційно-правові засади проведення виборів в
Україні
Генезис конституційно-правового утвердження виборів в
Україні

Практичне
заняття 6

Поняття та система принципів виборчого права України

Практичне
заняття 7

Конституційно-правові засади діяльності виборчих комісій
в Україні

Основні тенденції у
розвитку виборчого
законодавства України
Проблеми та перспективи
прийняття Виборчого
кодексу України

Самостійна робота

Лекція 1,2

Засоби забезпечення
відповідального ставлення
при реалізації пасивного
виборчого права
Реалізація виборчого права
внутрішньо переміщеними
особами в Україні
Міжнародне та іноземне
спостереження
за
проведенням виборів в
Україні
Генезис конституційноправового утвердження
виборів в Україні
Поняття та система
принципів виборчого
права України

Лекція 15

конституційно-правовий
аналіз
Характеристика виборчого Практичне Конституційно-правові засади виборчого процесу в Україні
округу як комплексного заняття 8
елементу виборчої
системи.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дотримання принципів
виборчого права при
проведенні виборів в Україні

Комп’ютери с програмним забезпеченням для виконання практичних робіт: Googledocs, Googleanalytics, GoogleTrends - проведення та оцінка
маркетингових досліджень; HohliBuilder, GoogleCharts, Vizualize-онлайн сервіси для створення інфографіки; Microsoft PowerPoint – візуалізація
даних Microsoft Power BI – аналітика та візуалізація даних
Мультимедійний проектор, маркерна дошка і екран;

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
1. Виборчий кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2020. № 7. № 8. №

Основна література

2. Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України.
1996. № 30. Ст. 141.
3. Європейська хартія місцевого самоврядування. Офіційний веб-сайт Верховної Ради
України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036
4. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17 листопада 2011 року №
4061-VI . Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/406117
5. Про вибори Президента України: Закон України від 5 березня 1999 р. № 474-XIV.
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-14 (втратив
чинність).
6. Про всеукраїнський референдум: Закон України від 3 листопада 2013 року.
Офіційний
веб-сайт
Верховної
Ради
України.
URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5475-17 (визнано неконституційним згідно з
рішенням Конституційного Суду від 26.04.2018).
7. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 03 липня
1991 року № 1286-XII. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1286-12 (втратив чинність).
8. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997
року № 280/97-ВР. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
9. Про місцеві вибори: Закон України від 14 липня 2015 р. №595-VIII. Офіційний веб-сайт
Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-19
10. Про Центральну виборчу комісію: Закон України від 30 червня 2004 року № 1932-IV.
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1932-15
11. Про державний реєстр виборців: Закон України від 22 лютого 2007 року № 698-V.
Відомості Верховної Ради України. 2007. № 20. Ст. 282.
12. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 1950 року: ратифікована
Законом України 17 липня 1997 року № 475/97-ВР разом з першим протоколом та протоколами № 2, 4,
7 та 11. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 40. Ст. 263.
13. Декларація критеріїв вільних та справедливих виборів Міжпарламентського Союзу URL:
http://www.ipu.org/cnl-e/154- free.htm
14. Нестерович В.Ф.Поняття та види джерел виборчого права України. Експерт: парадигми
юридичних наук і державного управління. 2019. С. 39-58.
15. Нестерович В.Ф. Виборче право України: Підручник. Київ. Видавництво Ліра-К. 2017. 504
с.

Додаткові джерела

9. Ст.48.

1.
Боняк В.О. Завгородній В.А. Самотуга А.В.,
Філяніна Л.А. Конституційне право України: навч.
посібник. 2-е вид., перероб. і доп. Дніпро : Дніпроп. держ.
ун-т внутр. справ, 2017. 293 с.
2.
Колодій А. М. Методологічні проблеми оновлення
конституційного права України : дис. Сучасна правова
освіта: матеріали VIІ Міжнародної науковопрактичної
конференції, Київ, Національний авіаційний університет, 23
лютого 2018 р. Тернопіль: «Вектор». 2018. С.67-69.
3.
Конституційне
право
України.
Підручник.
Авторський колектив. 8-е видання перероблене та
доповнене. Ужгород. Гельветика. 2018. 410 с.
4.
Конституційне
право
України.
Підручник.
Авторський колектив. 9-е видання перероблене та
доповнене. Ужгород. Гельветика. 2018. 462 с.
5.
Конституційне право України: навч. посіб. / Ю. О.
Фрицький; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна»,
Ін-т права та суспіл. відносин. Київ: Університет «Україна»,
2018. 220 с.
6.
Конституційне право України: підручник / [Алмаші
І. М. та ін.; уклад.: Коцкулич В. В., Джуган В. В.]; ДВНЗ
«Ужгород. нац. ун-т», юрид. ф-т, каф. конституц. права та
порівнял. правознавства. 8-е вид., перероб. та допов.
Ужгород: Гельветика, 2018. 409 с.
7.
Конституційне право України: прагматичний курс:
навч. посіб. / за заг. ред. М. В. Афанасьєвої, А. А. Єзерова;
тех. ред. Ю. Д. Батан. Одеса: Юридична література, 2017.
256 с.
8.
Права людини в національному та європейському
контекстах: підручник / Н.І. Петрецька, Ю.М. Бисага, Д.М.
Бєлов та ін.; за заг. ред. Н. І. Петрецької, Ю. М. Бисаги.
Видавничий дім «Гельветика».Ужгород, 2018. 482 с.
Інформаційні ресурси
1. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.nbuv.gov.ua.

СИСТЕМА ОЦІНКИ
Накопичування балів з навчальної дисципліни
Форми та методи контролю

Рейтингова оцінка,

Сума балів
90 - 100

ECST
A

Оцінка
відмінно

Рівень компетентності
Високий
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що викладені в робочій програмі

дисципліни. Власні пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних задач підвищує
його вміння
використовувати знання, які він отримав при вивчені інших дисциплін, а також знання,
набуті при самостійному поглибленому вивчені
питань, що відносяться до дисципліни, яка
вивчається.
Достатній
Забезпечує студенту самостійне вирішення основних практичних задач в умовах, коли
вихідні дані в них змінюються порівняно з прикладами, що розглянуті при вивчені
дисципліни

бали

5

Усне опитування

81 - 89

3

Участь в груповій роботі
(розробка бізнес-плану)
Індивідуальне завдання (кейс)

добре

5
10

Модульна контрольна робота №1
Індивідуальне завдання
Колоквіум за модулем №1
Участь в груповій роботі
Індивідуальне завдання
Реферат

10
15
2
10
10

Усне опитування

5

Модульна контрольна робота №2
Колоквіум за модулем № 2

10
15

B

75 - 80

C

65 - 74

D

Достатній
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом робочої
програми дисципліни.
Додаткові питання про можливість використання теоретичних положень для
практичного
використання викликають утруднення.
Середній
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення основних положень дисципліни

задовільно
55 - 64

E

30 - 54

FX
незадовільно

0 - 29

F

Середній
Є мінімально допустимим у всіх складових
навчальної програми з дисципліни
Низький
Не забезпечує практичної реалізації задач, що
формуються при вивчені дисципліни
Незадовільний
Студент не підготовлений до самостійного
вирішення задач, які окреслює мета та завдання дисципліни

ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Види
навчальної
роботи

Методи
контролю

ЕКЗА
МЕН

Розподіл між навчальними тижнями

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ВК

ГР

УО

ІЗ

МКР1

Д

К1

ІЗ

Д

ГР

Д

УО

ІЗ

МКР2

К2

Сума
балів

Всього балів
100
3
5
5
10
5
15
10
5
2
5
10
5
10
на тиждень


Модулі.
М1
М2
ВК – вхідний контроль; УО – усне опитування; ГР – групова робота; ІЗ – індивідуальне завдання; МКР – модульна контрольна робота; К – колоквіум, Р – реферат
Д - доповідь

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни
Розглянуто і схваленона засіданні кафедри Менеджмент
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