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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

Актуальність навчального курсу зумовлена потребами професійної 
діяльності студентів, важливістю вивчення питань, що мають загальне 
значення, дослідження основних юридичних понять та їх ознак, 
встановлення найбільш загальних закономірностей виникнення, розвитку і 
функціонування держави і права, формування правової культури, що 
проявляється насамперед у підготовці особи до сприйняття прогресивних 
правових ідей і законів, у вмінні й навичках користуватися нормативно-
правовими актами, а також оцінювати власні знання з права. Основними 
перевагами дисципліни є практична спрямованість та формування вмінь 
ефективного застосовування набутих в навчальному процесі знань в 
практичній фаховій діяльності. При викладанні дисципліни активно 
застосовуються ситуаційні завдання, тренінгові вправи, ділові ігри, 
презентації тощо. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 
отримує теоретичні знання про державно-правові явища та процеси; 
набуває навичок самостійної роботи з нормативно-правовими актами. 

Мета та цілі 

Формування системи базових знань, умінь та практичних навичок в сфері 
правознавства для їхнього втілення  в подальшу професійну діяльність. Для 
досягнення мети поставлені такі основні завдання: формування системи 
відповідних теоретичних знань для належного орієнтування у чинному 
законодавстві, а також набуття студентами навичок самостійної роботи з 
нормативно-правовими актами для правильного застосування правових 
норм до конкретних практичних ситуацій. 

Результати 
навчання 

 
 
 

 

Знати та розуміти понятійно-категоріальний апарат у сфері правознавства; 
вміти аналізувати особливості окремих галузей права; визначати специфіку 
функціонування механізму держави; характеризувати систему права та 
систему законодавства України; орієнтуватися у розгалуженій системі 
нормативно-правових актів України; застосовувати чинне законодавство під 
час вирішення практичних завдань; використовувати отримані знання для 



Soft skills: 
соціально-

психологічні 
аспекти 

професійної 
компетентності, 

що 
відповідають 

заявленим 
цілям програми 

подальшого саморозвитку.  

 

Навички комунікації, здатність брати на себе відповідальність і працювати в 
критичних умовах, здатність логічно і системно мислити, креативність. 
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 
 

Пререквізити 

 
Базові знання з дисциплін: «Філософія», «Географія культури та етнографія 
України»,  
 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема План, короткі тези Завдання 

1. Держава як 
юридична 
категорія 

Основні та факультативні ознаки держави. Держава та 
громадянське суспільство: аспекти взаємодії. Сутність держави. 
Шляхи формування правової соціальної держави в сучасних 
реаліях 

Тести, 
питання 

2. Механізм та 
апарат держави 

Функції держави, форми та методи їх реалізації. Елементи 
механізму держави. Структура та принципи діяльності апарату 
держави. Класифікація органів держави. Особливості та види 
органів законодавчої, виконавчої та судової влади. 

Тести,  
практичні 
завдання 

3. Держава та 
особа 

 «Людина», «особа», «громадянин»: співвідношення понять. 
Правовий статус особи та правовий статус громадянина. Права 
людини. Права громадянина. Класифікація суб’єктивних прав. 
Гарантії прав та свобод людини і громадянина. 

Питання, 
тести 

4. Право в системі 
засобів 

соціального 
регулювання 

Поняття, особливості та види соціального регулювання. Види 
соціальних норм. Сутність права, його функціональне призначення 
та принципи. Предмет та метод правового регулювання.  Механізм 
правового регулювання. Джерела права. 

Тести, 
практичні 
завдання 

5. Система права 
та система 

законодавства 
 

Структура системи права. Публічне та приватне право: 
особливості. Структура законодавства та його систематизація. 
Система права та система законодавства: відмінні риси. Фактори, 
що зумовлюють необхідність систематизації. Ознаки та форми 
систематизації нормативно-правових актів. 

Питання, 
тести 

6. Основи 
конституційного 

права 

Конституція як основний закон держави. Фукціїї конституції. Форма 
та структура конституції. Конституційні права, свободи та обов’язки 
людини і громадянина. Підстави набуття та втрати громадянства. 

Тести, 
практичні 
завдання 

7. Загальні засади 
цивільного права 

Цивільна правоздатність та цивільна дієздатність суб’єктів. 
Способи захисту цивільних прав. Представництво. Право 
власності. Особливості зобов’язань. Цивільно-правова 
відповідальність. Спадкування за законом та за заповітом. 

Питання, 
тести 

8. Загальна 
характеристика 
сімейного права 

Сімейні правовідносини. Шлюб та сім’я за чинним законодавством. 
Правові наслідки недійсності шлюбу. Порядок припинення шлюбу. 
Шлюбний договір. Аліментні зобов’язання подружжя. 

Тести, 
практичні 
завдання 

9. Основні засади 
трудового права 

Повноваження трудового колективу. Зміст колективного договору. 
Правила внутрішнього трудового розпорядку. Дисциплінарна 
відповідальність працівників. Трудовий договір. Правове 

Питання, 
тести 



регулювання робочого часу та часу відпочинку. Відповідальність за 
трудовим законодавством України. 

10. Основи 
кримінального 

права 

Підстави кримінальної відповідальності та звільнення від неї. Мета 
та призначення покарання. Система та види покарань. Судимість. 

Види злочинів. 

Тести, 
практичні 
завдання 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Загальна 
політика 

Здобувач освіти зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не 
спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною  
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При 
пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. 
Відпрацьовувати практичні заняття. Виконати індивідуальне завдання.  

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності 

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 
захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 
ОЦІНЮВАННЯ 

 

Нарахування балів 

Види оцінювання Бали 

Змістовий модуль 1 (теми 1-5) 30 

Змістовий модуль 2 (теми 6-10) 30 

Підсумковий контроль (теми 1-10)– екзамен 40 

 

Розподіл балів для оцінювання успішності студентів 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 


