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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета: дати загальні уявлення студентам про основи державно-правового 

життя в Україні. Подати необхідний обсяг знань з Конституції і законодавства 

України, характеристика  базових юридичних категорій, розгляд основних 

галузей права України. Сформувати вміння застосовувати набуті знання і 

навички в повсякденному житті. 

Предмет: вивчення навчальної дисципліни є соціально-правові норми, 

джерела, систему права, особливості законодавства, об’єкти та суб’єкти права, 

захист прав, інтересів людини як найвищої цінності суспільства. 

Завдання: засвоєння знань про державу і праву, розуміння та 

усвідомлення їх в певній системі. 

Після вивчення курсу студенти повинні знати: 

- сутність та особливості права як системи правових норм; 

- основні трактування базових юридичних категорій; 

- види та особливості основних галузей права; 

- структуру та зміст Конституції України; 

- предмет правового регулювання основних галузей права України. 

   Вміти: 

- розуміти і застосовувати основні положення нормативно правових актів; 

- аналізувати і орієнтуватися в законодавстві; 

- володіти базовими знаннями про суспільство та державу; 

- практично використовувати набуті знання у своїй майбутній професії. 

Набудуть компетентності: 

Загальні компетентності: 

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, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні; 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

ЗК 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 



ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

Спеціальні компетентності: 

СК 3. Здатність до використання відкритих ресурсів, інформаційно-

комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі; 

СК 4. Здатність дотримуватись вимог нормативно-правових документів, що 

регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі; 

СК 10. Здатність до активного залучення батьків до освітнього процесу на 

засадах партнерства; 

СК 11. Здатність до роботи в команді з профільними фахівцями для надання 

додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами; 

СК 14. Здатність до усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття 

додаткових професійних компетентностей. 

 Програмні результати навчання: 

РН 1.  Використовувати фахову літературу та інформаційно-комунікаційні 

технології в освітньому процесі початкової школи. 

РН 2.  Дотримуватися нормативно-правових документів, що регламентують 

організацію освітнього процесу в початковій школі. 

РН 8. Забезпечувати підтримку особистісного розвитку дитини в освітньому 

процесі. 

РН 10.  Взаємодіяти з колегами, профільними фахівцями та іншими учасниками 

освітнього процесу початкової школи. 

РН 11. Створювати безпечні, психологічно комфортні умови освітнього 

процесу, використовувати прийоми попередження та протидії булінгу, надавати 

домедичну допомогу. 

 

Зміст дисципліни: 

 
Тема1. Поняття, ознаки та функції держави і права 

Виникнення держави і права. Поняття держави, її соціальна цінність Функції 

держави. Основні ознаки держави. Форми держави. Поняття та елементи 

механізму держави. Система органів держави (механізм держави). Правова 

держава. Поняття права та його ознаки. Функції права. Форми (джерела) права. 



Правовідносини. Правомірна поведінка і правопорушення.  

Тема 2. Конституційні засади державно-правового ладу в Україні 

Конституційне право – провідна галузь національного права України. 

Конституція України – основний закон держави і суспільства. Загальні засади 

конституційного ладу України. Виборче право та виборча система в Україні. 

Територіальний устрій України. Конституційні основи організації діяльності 

органів державної влади і місцевого самоврядування. Громадянство України як 

один з інститутів конституційного права. Загальна характеристика системи 

органів державної влади. 

Тема 3. Права, свободи та  обов’язки людини та громадянина 

Поняття прав людини. Конституційні права і свободи громадян України і їх 

класифікація. Обов'язки людини і громадянина. Правовий статус людини і 

громадянина. 

Тема 4. Основи адміністративного права України. 

Поняття, предмет, цілі та джерела адміністративного права України. Суб’єкти 

адміністративного права України. Державна служба: поняття, правовий статус 

державних службовців. Адміністративні правопорушення та адміністративна 

відповідальність. Адміністративна відповідальність неповнолітніх. 

Адміністративні стягнення: поняття та види. Органи (посадові особи), 

уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. 

Порядок притягнення до адміністративної відповідальності.  

Тема 5. Основи цивільного права України. 

Поняття, предмет і джерела цивільного права. Поняття цивільних 

правовідносин, їх елементи і види. Підстави виникнення, зміни і припинення 

цивільних правовідносин. Суб’єкти і об’єкти цивільного права. Поняття, види і 

форми угод. Повноваження представників. Довіреність, її види і форми.  

Тема 6. Право власності. Спадкове право. 

Поняття власності і права власності. Зміст права власності. Суб’єкти і об’єкти 

права власності. Підстави виникнення, зміни і припинення права власності. 

Загальна характеристика форм права власності: індивідуальної, колективної, 

державної. Право інтелектуальної власності. Поняття спадкового права. 



Спадкування за законом і за заповітом. Прийняття спадщини. Поняття і види 

зобов’язань. Зміст зобов’язань. Поняття і види договорів. Зміст договорів. 

Купівля продаж. Дарування. Найм жилого приміщення. Перевезення. Державне 

страхування. Позика. 

Тема 7. Загальні засади права соціального забезпечення. Види державних 

пенсій і допомоги. 

Поняття соціального захисту. Система органів соціального забезпечення 

України. Види соціального забезпечення. Поняття і види трудових пенсій. 

Пенсії за віком. Умови призначення пенсій за віком. Розміри пенсій. Пенсії по 

інвалідності, умови призначення і групи інвалідності. Соціальний захист 

громадян різних категорій населення (постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів праці,соціальний 

захист сім’ї та дитинства) . 

Модульна контрольна робота 1. 

 

Тема 8. Основи трудового права України. 

Поняття трудового права та його основні принципи. Джерела трудового права. 

Кодекс законів про працю України.  Поняття, види, суб’єкти, зміст, підстави 

виникнення, зміни і припинення трудових правовідносин. Основи правового 

становища професійних спілок в  Україні. Колективний і трудовий договори.  

Поняття, значення і сторони трудового договору й контракту. Документи, які 

необхідні при прийнятті на роботу. Зміст трудового договору. Випробування 

при наймі на роботу. Тимчасова і сезонна робота. Сумісництво. Порядок 

ведення трудових книжок. Поняття робочого часу, нормальна тривалість 

робочого часу, скорочений, ненормований і неповний день. Облік робочого 

часу. Поняття і види часу  відпочинку. Вихідні, святкові і неробочі дні. Основні 

і додаткові відпустки, їх тривалість і порядок надання. Відпустка без 

збереження заробітної плати. Пільги особам, що навчаються. 

Тема 9. Основи сімейного права України. Шлюбний договір.  

Поняття, предмет, система і джерело сімейного права України. Акти цивільного 

стану. Порядок і умови укладання шлюбу. Шлюбний договір. Припинення 



шлюбу, визнання шлюбу недійсним. 

Тема 10. Права та обов’язки батьків і дітей. 

Правовідносини між подружжям, між батьками і дітьми в сім’ї. Аліментні 

обов’язки батьків, дітей, інших членів сім’ї та родичів. Встановлення опіки та 

піклування. Усиновлення дитини. Патронат над дітьми. Права та обов’язки 

інших членів сім’ї. Застосування Сімейного кодексу України до іноземців та 

осіб без громадянства, законів іноземних держав і міжнародних договорів в 

Україні. 

Тема 11. Основи кримінального права України.  

Поняття кримінального права. Кримінальний Кодекс України: його загальна 

характеристика. Кримінальна відповідальність та її підстави. Поняття злочину 

та його ознаки. Стадії злочину. Поняття та форми вини. Співучасть у вчиненні 

злочину. Кримінальні покарання, поняття та ознаки. 

Особливості кримінальні відповідальність неповнолітніх. Особливості 

примусових заходів виховного характеру. Звільнення неповнолітніх від 

кримінальної відповідальності. 

Тема 12. Основи земельного права України. 

Земельне право як самостійна галузь права. Джерела земельного права. Право 

власності на землю. Право користування землею. Оренда землі. Види земель та 

їх правовий режим. Охорона земель. Відповідальність за порушення земельного 

законодавства. 

Тема 13. Основи екологічного права України 

Загальна характеристика екологічного права. Законодавство про охорону 

навколишнього природного середовища: загальна характеристика. Екологічні 

права та обов’язки людини і громадянина.  

Модульна контрольна робота 2. 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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ІІІ    семестр 

Змістовий модуль 1. 

Загальні положення про державу і право. Загальні засади 

адміністративного та цивільного права. 

Тема 1. Поняття, ознаки та функції 

держави і права 

4 2  2     

Тема2.Конституційні засади 

державно-правового ладу в 

Україні 

3 2  1     

Тема 3. Права, свободи та 

обов’язки людини та громадянина 

3  2 1     

Тема 4. Основи адміністративного 

права України. Поняття, предмет, 

цілі та джерела. Суб’єкти 

адміністративного права. 

4 2  2     

Тема 4. Основи адміністративного 

права України. Правовий статус 

держслужбовців. Адміністративні 

правопорушення та 

адміністративна відповідальність 

3  2 1     

Тема 5. Основи цивільного права 

України 

4 2  2     

Тема 6. Право власності. Спадкове 

право. 

3  2 1     

Тема 7. Загальні засади права 

соціального забезпечення. Види 

державних пенсій і допомоги. 

4 2  2     

Модульна контрольна робота 1 

 

2  2      

Змістовний модуль 2.  

Окремі галузі права України 

Тема 8. Основи трудового права 

України. Поняття, джерела. 

Кодекс законів про працю 

4 2  2     



України. 

Тема 8. Основи трудового права 

України. Трудовий договір. 

Робочий час та час відпочинку. 

3  2 1     

Тема 9. Основи сімейного права 

України. Шлюбний договір. 

4 2  2     

Тема 10. Права та обов’язки 

батьків та дітей. 

3  2 1     

Тема 11. Основи кримінального 

права України. Кримінальний 

Кодекс України. 

4 2  2     

Тема 11. Основи кримінального 

права України. Особливості 

кримінальної відповідальності 

неповнолітніх. 

3  2 1     

Тема 12. Основи земельного права 

України. 

3 2  1     

Тема 13. Основи екологічного 

права України. 

4  2 2     

Модульна контрольна робота 2 2  2      

Разом за  семестр 60 18 18 24     

         

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 

ІІІ    семестр 

 

№ 

з/п 

 

Перелік тем лекцій 

Кількість 

годин 

1  Поняття, ознаки та функції держави і права 2 

2 Конституційні засади державно-правового ладу в Україні 2 

3 Основи адміністративного права України. Поняття, 

предмет, цілі та джерела. Суб’єкти адміністративного 

права. 

2 

4 Основи цивільного права України 2 

5 Загальні засади права соціального забезпечення. Види 

державних пенсій і допомоги. 

2 

6 Основи трудового права України. Поняття, джерела. 

Кодекс законів про працю України. 

2 

7 Основи сімейного права України. Шлюбний договір. 2 

8 Основи кримінального права України. Кримінальний 

Кодекс України. 

2 

9 Основи земельного права України. 2 

 Разом за   ІІІ   семестр 18 



 

Перелік практичних (семінарських) занять 

для студентів денної форми навчання 

ІІІ семестр 

№ 

з/п 

Тема практичного 

(лабораторного, семінарського) заняття 

Кількість 

годин 

1 Права, свободи та обов’язки людини та громадянина 2 

2 Основи адміністративного права України. Правовий статус 

держслужбовців. Адміністративні правопорушення та 

адміністративна відповідальність 

2 

3 Право власності. Спадкове право.. 2 

4 Модульна контрольна робота 1 2 

5 Основи трудового права України. Трудовий договір. 

Робочий час та час відпочинку.. 

2 

6 Основи сімейного права України. Права та обов’язки 

батьків та дітей. 

2 

7 Основи кримінального права України. Особливості 

кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

2 

8 Основи екологічного права України. 2 

9 Модульна контрольна робота 2 2 

 Разом за   ІІІ   семестр 18 

 

 

Самостійна робота 

для студентів денної форми навчання 

ІІІ семестр 

Номер 

тижня 

 

Тема самостійної  роботи 

Кількість 

годин 

1 Виникнення і розвиток української державності. 

Загальна характеристика основних галузей права 

України. 

        2 

2 Загальна характеристика системи органів державної 

влади. 

        1 

3 Права, свободи та обов’язки людини та громадянина         1 

4 Основи адміністративного права України. Система і 

джерела адміністративного права.  

        2 

5 Характеристика Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

        1 

6 Цивільне право як галузь права. Учасники цивільних 

відносин. 

        2 

7 Право власності та речові права на чуже майно. Окремі 

види зобов’язань. Спадкове право. 

        1 

8 Правові основи соціального захисту в Україні. 

Підготовка до модульної контрольної роботи. 

        2 



9 Трудове право як галузь вітчизняного права.         2 

10 Охорона праці на виробництві.         1 

11 Сімейне право України: поняття та предмет правового 

регулювання. 

        2 

12 Права та обов’язки батьків і дітей та інших членів сім’ї 

та родичів. 

        1    

13 Основні поняття і система кримінального права України.         2 

14 Особливості кримінальної відповідальності і покарання 

неповнолітніх 

        1 

15 Загальна характеристика земельного права: поняття, 

відносини та предмет правового регулювання. 

        1 

16 Екологічне право України: поняття і предмет його 

правового регулювання. 

        2 
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4. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК З ДИСЦИПЛІНИ 

1.Загальна характеристика основних галузей права України. 

2. Поняття і форми держави. 

3. Співвідношення систем права та систем законодавства. Дія нормативно – 

правових актів. 

4. Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України. 

5. Громадянство України як один з інститутів конституційного права. 

6.Класифікація норм права. 

7. Загальна характеристика системи організації державної влади.  

8. Взаємодія держави та особи. 

9. Роль держави і права в організації суспільства і здійснення політичної влади.  

10.Поняття й ознаки права. 

11.Правотворчість, форми (джерела) права.  

12.Правові акти державного управління. 

13.Поняття, предмет і метод адміністративного права України. 

14.Адміністративна відповідальність, структура, загальні ознаки.  

15.Адміністративне правопорушення, структура, загальні ознаки. 

16.Загальна характеристика цивільного права України, поняття і система. 

17.Цивільна правосуб’єктивність. 



18.Правопорушення, поняття і види. 

19.Основні принципи цивільного процесуального права. 

20.Загальна характеристика цивільно-правових договорів. 

21.Зобов’язальне право, підстави виникнення та припинення. 

22.Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. 

23.Поняття і форми власності в Україні (загальна характеристика, форми та 

види, підстави виникнення, зміни чи припинення). 

24.Основи сімейного права. 

25.Шлюб та сім’я (права і обов’язки подружжя). 

26.Права та обов’язки батьків стосовно своїх неповнолітніх дітей. Застосування 

Сімейного кодексу (аліменти на неповнолітніх). 

27.Шлюбний договір. 

28.Спадкове право, загальна характеристика. 

 29.Спадкування за заповітом, спадкування за законом. 

30.Основи кримінального права, загальна характеристика (джерела, предмет, 

основні принципи). 

31.Поняття злочину та його ознаки,класифікація. 

32.Кримінальне покарання, загальна характеристика, поняття та ознаки. 

33.Покарання, як захід примусу, що застосовується від імені держави за 

вироком суду до особи, визнаною у вчиненні злочину. 

34.Кримінальна відповідальність та її підстави.  

35.Дисциплінарна й матеріальна відповідальність.  

36.Суб’єкти права власності та захист їх прав. 

37.Загальні засади трудового права – предмет, метод, функції та принципи.  

38.Трудовий договір, загальна характеристика. 

39.Контракт як особлива форма трудового договор (виникнення, 

зміна, припинення). 

40.Індивідуальні й колективні трудові спори. 

41.Особливості трудової діяльності неповнолітніх 

42.Робочий час, час відпочинку, відпустки, святкові і вихідні. 

43.Основи екологічного права.  Поняття, предмет, метод правового 



регулювання. 

 44.Загальна характеристика регулювання охорони навколишнього природного 

середовища. 

45.Правові засоби охорони атмосферного повітря, тваринного світу, водних 

ресурсів.  

46.Використання надр та їх охорона. 

47. Поняття земельного права. 

48. Форми власності на землю. 

49. Право користування землею. Приватизація. 

50.Правові основи соціального захисту в Україні (поняття, його види: пенсійне 

забезпечення; ветерани праці, війни; сім’я і дитинство). 

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

- застосування інтерактивних методів навчання; 

- проведення лекційних та семінарських занять; 

- впровадження комп’ютерної технології навчання; 

- робота з документами 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

- поточний контроль знань студентів; 

- поточний контроль самостійної роботи студентів; 

- самостійна підготовка до практичних занять; 

- виступи та доповнення на семінарських заняттях; 

- участь у дискусіях; 

- тестовий контроль; 

- бальна система оцінювання самостійної роботи, індивідуальних завдань, 

творчо-пошукової роботи, рефератів, доповідей; 

- оцінювання та аналіз модульних контрольних робіт; 

- залік. 

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність 

становить  100 балів. 



Результат роботи студента протягом семестру складається з наступних 

компонентів: 

- результатів роботи на семінарських заняттях (5 балів х 7 = 35 балів). 

Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях (14 годин) 

визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента; 

- двох модульних контрольних робіт (20 балів х 2 = 40 балів), що проводиться 

за результатами вивчення частини навчального курсу (змістового модуля 1, 

змістового модуля 2 );  

- самостійна робота студентів  упродовж семестру (макс 25  балів): 

реферат  – (5 балів), презентація – (10 балів), повідомлення (5 балів),  есе  – (5 

балів ). 

Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійність 

суджень та вмінням робити власні висновки. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу 

інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 

роботі студента є підставою для незарахування викладачем, незалежно від 

масштабу плагіату, обману. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без права її передачі третім 

особам.  Студент заохочується до використання також й іншої літератури, якої 

немає серед рекомендованих. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

    Поточне тестування та самостійна робота  

Самостій

на 

робота 

 

 

 

 

Сума 

 Змістовний 

          модуль 1 

Змістовний 

модуль 2 

   Т3   Т4   Т6 МКР Т8 Т10 Т11 Т13 МКР 



5   5   5   20   5 5   5    5 20         25   100 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

А 90-100 5 відмінно 

зараховано 

В 81-89 
4 

дуже добре 

C 71-80 добре 

D 61-70 
3 

задовільно 

Е 51-60 достатньо 

FХ 21-50 2 незадовільно не зараховано 

F 0-20 2 незадовільно не зараховано 

 

 

 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Робоча навчальна програма дисципліни. 

2. Навчальні, наочні посібники, технічні засоби навчання. 

3. Конспекти лекцій з основ правознавства. 

4. Комплекс завдань для модульних контрольних робіт. 

5. Інструктивно-методичні матеріали до семінарського заняття. 

6. Завдання для заліку. 

7. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів. 
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