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Мета і задачі дисципліни
Мета викладання навчальної дисципліни – підготовка фахівців
управлінського профілю, що працюватимуть в умовах побудови правової
держави та ринкової економіки. У професійному плані вивчення
дисципліни спрямовано на правове регулювання у сфері виробничих
відносин. Майбутній фахівець повинен опанувати необхідний мінімум
правових знань як передумови успішної професійної діяльності.
Задачами вивчення дисципліни є формування у студента:
– знань про основоположні відомості з теорії держави та права, основ
цивільного, трудового, сімейного, адміністративного, кримінального
та інших галузей права;
– вмінь орієнтуватися в чинному законодавстві, аналізувати зміст
нормативних актів, застосовувати теоретичні знання та принципи
нормативних актів у практичному житті;
– навичок щодо роботи з нормативно-правовими актами, правильного
користування юридичною термінологією, правильного застосування
правових норм у виробничо-службовій діяльності.
Отже, основна задача викладання дисципліни - сприяння формуванню у
студентів адекватних уявлень про сучасну національну правову систему;
форми та методи регулювання різноманітних суспільних відносин, що
матиме цінність у подальшому використанні цих знань у професійній
діяльності.
В
Тематика дисципліни
1. Основи теорії держави та права.
2. Основи конституційного права України.
3. Основи муніципального права України.
4. Основи адміністративного права України.
5. Основи цивільного права України.
6. Основи господарського права України.
7. Основи трудового права України.
8. Основи сімейного права України.
9. Основи кримінального права України.
10. Основи міжнародного права.
С
Стиль та методика навчання
Організаційнометодичні форми Лекційні заняття, практичні заняття
вивчення
Форми контролю Поточний контроль, модульні контрольні роботи, реферативна робота,
екзамен
D
Компетентності
ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та
Загальні
застосовувати їх у практичній діяльності.
ЗК14. Здатність використовувати набуті знання, розуміти предметну
область та професію на практиці, бути відкритими до застосування знань
з урахуванням конкретних ситуацій.

Фахові
Е

СК5. Здатність використовувати нормативні та правові акти, що
регламентують професійну діяльність. Здатність забезпечувати
дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки.
Основні результати навчання
РН18. Розуміти та застосовувати базові знання основних нормативноправових актів і довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов,
інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів у сфері
міжнародних відносин та в діяльності органів місцевого самоврядування.
РН24. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим
рівнем автономності. Прагнути професійного зростання, проявляти
толерантність та готовність до інноваційних змін.

