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Мета і задачі дисципліни
Мета викладання навчальної дисципліни – підготовка фахівців
управлінського профілю, що працюватимуть в умовах правової держави
та ринкової економіки. Вивчення дисципліни спрямовано на правове
регулювання у сфері професійних відносин. Майбутній фахівець
повинен опанувати необхідний мінімум правових знань як передумови
успішної професійної діяльності.
Завданнями вивчення дисципліни є формування у студента:
- знань про основоположні відомості з теорії держави та права,
основ цивільного, трудового, сімейного, адміністративного та
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.
Тематика дисципліни
Тема 1. Основи теорії держави та права.
Тема 2. Основи конституційного права України.
Тема 3. Основи цивільного права України.
Тема 4. Основи адміністративного права України.
Тема 5. Основи трудового права України.
Тема 6. Основи сімейного права України.
Тема 7. Основи кримінального права України.
Стиль та методика навчання
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ОрганізаційноЛекційні заняття, практичні заняття
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Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні
Форми
завдання, залік
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D
Компетентності
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК3. Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій.
ЗК5. Здатність працювати в команді.
ЗК7. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК11. Здатність працювати автономно та виявляти ініціативу.
E
Результати навчання

РН3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення
навчально-професійних
завдань,
зокрема
з
використанням
інформаційно-комунікаційних технологій.
РН4. Здійснювати реферування наукових джерел, робити самостійні
висновки.
РН7. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати при виконанні
навчально-професійних завдань.
РН9. Демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення
фахових завдань.
РН12. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку,
слідувати гуманістичним та демократичним цінностям.
РН30. Демонструвати навички працювати самостійно (курсові роботи,
дипломна робота), або в групі.

