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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета курсу 

- формування глибоких теоретичних знань з теорії держави і права та 

провідних галузей українського законодавства для  розуміння складних проблем 

держави і права, конституційного процесу, державного будівництва та правового 

регулювання відносин у багатьох галузях суспільного життя, а також порядку та 

встановлених законодавством вимог щодо захисту порушених прав, набуття 

практичних навичок в оперуванні положеннями чинного законодавства та вмінь 

користуватися нормативно-правовими актами. 

Завдання 

курсу 

- ознайомитися з основними законодавчими актами України; розглянути 

теорії виникнення держави і права; особливості основних галузей права: 

конституційного, трудового права, цивільного, кримінального, адміністративного, 

фінансового, господарського, сімейного; ознайомлення з законодавчими актами 

Верховної Ради України;  нормативно-правовими актами Президента України, 

Кабінету Міністрів, міністерств і відомств для  формування правової культури 

майбутніх працівників, фахівців народного господарства на сучасному етапі 

розвитку економіки України. 

Загальні 

компетентності 

- розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; 

- знати сутність та принципи теорії держави і права, актуальні питання провідних 

галузей українського законодавства та правових відносин; 

- знати  основи конституційного, адміністративного, цивільного, трудового, 

шлюбно-сімейного, кримінального  та іншого законодавства; 

- розуміти  класифікацію прав і свобод людини і громадянина за їх змістом; 

- розуміння процесів формування відповідного рівня правосвідомості та правової 

культури громадян; 

- знати   класифікацію прав і свобод людини і громадянина за їх змістом; 

Спеціалізовані 

компетентності 

- розуміння процесів реформ органів держави і правої системи, здатних 

забезпечити соціальну безпеку і стабільність суспільства; 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=313


- знати  сутність та зміст юридичних властивостей Конституції України; 

- знати компетенцію і повноваження системи органів державної влади, а саме: 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України; 

- знати порядок використання теоретичного та методичного матеріалу при 

підготовці проектів ділової документації різних видів; 

- знати процес використання відповідних положень правових норм під час 

досудового розв’язання можливих суперечок  з цивільних та господарських 

питань, пов’язаних з виконанням господарських договорів,   а також з реалізацією 

господарсько-договірної відповідальності у добровільному порядку; 

- знати процес  формування теоретичних та практичних рекомендацій щодо 

розробки напрямів удосконалення системи правових відносин. 

Програмні 

результати 

навчання 

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; 

- здатність використовувати сутність та принципи теорії держави і права, 

актуальні питання провідних галузей українського законодавства та правових 

відносин; 

- здатність використовувати  основи конституційного, адміністративного, 

цивільного, трудового, шлюбно-сімейного, кримінального  та іншого 

законодавства; 

- уміти застосовувати закони та інші нормативні акти, юридично правильно 

оцінювати і кваліфікувати факти та обставини, приймати правові рішення і 

здійснювати інші юридичні дії в точній відповідності до законів; 

- уміти складати та оформляти юридичні документи, давати кваліфіковані 

юридичні висновки та консультації; 

- уміти забезпечувати законність в діяльності посадових осіб і громадян, 

забезпечувати дотримання встановленого порядку розгляду звернень громадян. 

- уміти застосовувати у професійній діяльності  нормативно-правові акти в 

при підготовці проектів документів різних видів;  

- уміти аналізувати зміст трудових договорів, контрактів на предмет їх 

відповідності положенням чинного законодавства України;  

- уміти правильно застосовувати правові норми в галузі виконавчої та 

господарсько-договірної діяльності  держави, юридичних та фізичних осіб. 

- уміти використовувати зміст юридичних властивостей Конституції України; 

- уміти правильно  класифікувати права і свободи людини і громадянина за їх 

змістом; 

- уміти використовувати компетенцію і повноваження системи органів 

державної влади, а саме: Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 

Міністрів України; 

- уміти використовувати теоретичний та методичний матеріал при підготовці 

проектів ділової документації різних видів; 

- уміти використовувати відповідні положення правових норм під час 

досудового розв’язання можливих суперечок  з цивільних та господарських 

питань, пов’язаних виконанням господарських договорів,   а також з реалізацією 

господарсько-договірної відповідальності у добровільному порядку; 

- уміти формувати теоретичні та практичні рекомендації щодо розробки 

напрямів удосконалення системи правових відносин; 

 

 

  



СТРУКТУРА КУРСУ 
 

Тема 

Години  

(лекції / 

практичні 

(семінарські, 

лабораторні)) 

Результати навчання Завдання 
Оцінювання 

(балів) 

Змістовий модуль 1. Основи теорії держави і права 

Тема 1. 

Походження 

держави і права. 

Основи 

конституцій. 

права. 

4/6 Знати причини і шляхи 

виникнення держави і права, 

теорії походження держави і 

права, поняття та ознаки 

права, систему права, 

джерела права, визначення 

законів і підзаконних 

нормативно-правових актів, 

поняття та види 

правовідносин, ознаки і види 

правопорушень, юридичну 

відповідальність, поняття і 

основні властивості 

Конституції України, основні 

положення Конституції 

України, основні права, 

свободи і обов’язки людини і 

громадянина,. гарантії прав і 

свобод людини і 

громадянина, конституційно-

правовий статус органів 

державної влади та органів 

місцевого самоврядування. 

Підготовка 

доповіді за 

темою 

практичного 

заняття. 

10 

Всього за 1 з.м. 4/6   10 

Змістовий модуль 2. Основні галузі права 

Тема 2. Основи 

трудового 

права. 

4/2 Знати зміст трудового договору та 
трудові правовідносини, 

колективний договір, умови та 

порядок прийняття на роботу, 

порядок припинення трудового 

договору з ініціативи працівника 

та з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу, 

робочий час і його види, час 

відпочинку, види дисциплінарних 

стягнень та порядок їх накладення, 

матеріальну відповідальність 

сторін трудового договору, 
Порядок розгляду індивідуальних 

трудових спорів. Вміти 

проаналізувати організаційно-

правові форми і види соціального 

забезпечення.  

Підготовка 

презентації за 

темою 

практичного 

заняття. 

10 

Тема 3. Основи 

цивільного, 

сімейного  та 

житлового  

права. 

2/4 Знати поняття і ознаки 

правочинів, поняття та 

строки позовної давності, 

право власності, 

зобов’язальне право, 

Підготовка 

презентації за 

темою 

практичного 

заняття. 

10 



загальну характеристику 

спадкування, види 

спадкування, поняття 

шлюбу, умови та порядок 

його укладення, підстави та 

порядок розірвання шлюбу, 

майнові права подружжя, 

взаємні права та обов’язки 

батьків і дітей Вміти 

проаналізувати процес опіки, 

піклування,  усиновлення.   

Тема 4. Основи 

господарського 

та  фінансового 

права. 

2/2 Знати предмет та 

методи господарського 

права, поняття та види 

господарської діяльності, 

види господарсько-правової 

відповідальності, правове 

регулювання банкрутства, 

загальні положення 

фінансового права, 

організацію,  органи, види, 

методи і значення 

фінансового контролю, 

бюджетне право, бюджетний 

устрій та бюджетний процес 

в Україні. 

Вміти виділити та 

проаналізувати податкове 

право і податкові 

правовідносини. 

Підготовка 

доповіді за 

темою 

практичного 

заняття 

10 

Тема 5. Основи 

земельного та 

екологічного  

права. 

2/2 Знати земельне право та 

земельні правовідносини, 

земельний кодекс України, 

склад та цільове призначення 

земель України, права на 

землю, правові засади 

ринкового обігу земельних 

ділянок, предмет і джерела 

екологічного права.  

Вміти охарактеризувати 

механізм забезпечення 

екологічної безпеки, 

юридична відповідальність 

за порушення екологічного 

законодавства. 

Підготовка 

доповіді за 

темою 

практичного 

заняття 

5 

Тема 6. Основи 

адміністративно

го права. 

2/2 Знати предмет і методи 

і систему адміністративного 

права, адміністративно-

правовий статус громадян 

України, іноземних 

громадян, осіб без 

громадянства та біженців.  

Вміти охарактеризувати 

Підготовка 

доповіді за 

темою 

практичного 

заняття 

5 



адміністративний примус, 

відповідальність, стягнення. 

Тема 7. Основи 

кримінального 

права. 

2/2 Знати поняття злочину та 

його ознаки, стадії вчинення 

злочину, види співучасті у 

вчиненні злочину, 

кримінальна 

відповідальність та види 

кримінальних покарань. 

Вміти охарактеризувати  

поняття корупції та 

корупційні злочини, поняття 

та види службових злочинів, 

службова недбалість та 

службове підроблення, 

кримінальна 

відповідальність 

неповнолітніх. 

Підготовка 

презентації за 

темою 

практичного 

заняття. 

5 

Тема 8. 

Судоустрій та 

правоохоронні 

органи 

Topic 8. 

Judiciary and law 

enforcement 

agencies 

2/2 Know the concepts, tasks, 

features and principles of 

justice in Ukraine, the general 

characteristics of the judicial 

system of Ukraine, justice and 

notary bodies in Ukraine, 

concepts, tasks and functions 

of the police in Ukraine. 

Security Service of Ukraine. 

To be able to characterize the 

legal profession in Ukraine, 

other law enforcement 

agencies. 

Знати поняття, завдання, 

ознаки та принципи 

здійснення правосуддя в 

Україні, загальну 

характеристику судової 

системи України, органи 

юстиції та нотаріату в 

Україні, поняття, завдання та 

функції поліції в Україні. 

служби безпеки України. 

Вміти охарактеризувати  

адвокатуру в Україні, інші 

правоохоронні органи. 

Підготовка 

доповіді за 

темою 

практичного 

заняття 

5 

Тема 9. Основи 

митного права 

та міжнарод. 

приватного 

права. 

2/2 Знати загальну 

характеристику митного 

права, митні органи України, 

митний режим як різновид 

адміністративно-правового 

режиму, митний контроль, 

відповідальність за 

порушення митних правил, 

поняття міжнародної 

Підготовка 

доповіді за 

темою 

практичного 

заняття 

10 



підсудності. 

 Вміти виділити і 

охарактеризувати  предмет, 

методи, суб’єкти і систему 

міжнародного приватного 

права, його джерела, 

міжнародний цивільний 

процес.  

Всього за 2 з.м. 18/18   60 

Разом за два 

з.м. 

22/24   70 

Екзамен    30 

Всього за курс 105   100 

 

 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

 

Політика 

оцінювання 

В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна шкала 

оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач 

за всіма видами контролю знань з дисципліни з урахуванням поточної 

успішності, самостійної роботи, науково-дослідної роботи, модульного 

контролю, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, що при 

вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю (іспиту) здобувач 

може набрати максимально 70 балів. На підсумковому контролі (іспит) 

здобувач може набрати максимально 30 балів, що в сумі і дає 100 балів. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності 

Під час підготовки рефератів та індивідуальних науково-дослідних завдань, 

проведення контрольних заходів здобувачі повинні дотримуватися правил 

академічної доброчесності, які визначено Кодексом доброчесності 

Уманського НУС. Очікується, що роботи здобувачів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми порушення 

академічної доброчесності не толеруються. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі здобувача є підставою для її 

незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату. 

Політика щодо 

відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись 

індивідуально (за погодженням із деканом факультету). 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 
Cума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену 

90-100 A відмінно 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
 
 


