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ВСТУП 

 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Правове 

регулювання суспільних відносин в Україні» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів напряму 014.09 «Середня освіта 

(Інформатика)». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є дослідження правових 

взаємовідносин в суспільстві особи, громадянина та держави у політичному 

житті. Застосовуючи загально-філософські, загальнонаукові, емпіричні методи, 

ця наука досліджує закономірності правового регулювання суспільних 

відносин, їх політичної сфери в Україні та геополітичні проблеми, які на них 

впливають.. Також вона акцентує увагу на аналізі процесу дослідження та 

гіпотетичних наукових передбаченнях, без чого проблеми розбудови 

демократичної, правової, соціальної держави неможливо розв’язати. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальні поняття правового регулювання 

2. Правовідносини 

 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Правове регулювання 

суспільних відносин в Україні» є формування у майбутніх спеціалістів знань 

щодо правового забезпечення державної політики в Україні та країнах ЄС, 

ознайомлення здобувачів із нормативною базою, що регулює діяльність у 

відповідній спеціальності.. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Правове 

регулювання суспільних відносин в Україні» є ознайомлення студентів із 

сутністю правового регулювання суспільних відносин в Україні, загальна 

характеристика та вивчення світового досвіду правового регулювання 

суспільних відносин і можливість використання його в Україні, аналіз 

особливостей публічної політики, правового регулювання суспільних відносин, 

ролі громадянського суспільства в сучасній Україні та пошуки шляхів 

розбудови її як правової держави 
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні  

набути: 

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 2 Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, 

багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження 

національної культурної ідентичності, творчого самовираження. 

ЗК 4 Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з 

представниками інших професійних груп різного рівня.  

ЗК 5 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 7 Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та 

відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної 

мети.  

ЗК 8 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК 9 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 10 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ФК 1.  Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, використовувати 

відкриті ресурси, інформаційно-комунікаційні та цифрові технології, оперувати ними 

в професійній діяльності. 

ПРН 2 Уміє цінувати різноманіття та мультикультурність, керуватися в 

педагогічній діяльності етичними нормами, принципами толерантності, діалогу й 

співробітництва. 

ПРН 3 Усвідомлює цінність захисту незалежності, територіальної цілісності та 

демократичного устрою України; уміє використовувати інструменти демократичної 

правової держави у професійній та громадській діяльності. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години/3 кредитів 

ECTS. 

 



5 
 

 
1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовний модуль 1. Загальні поняття правового регулювання 

Тема 1. Поняття, ознаки, сфера правового регулювання, основні напрямки та 

методи правового регулювання 

Тема 2. Види, способи і типи правового регулювання 

Тема 3. Державотворення : нормотворчість та теорія реалізації права 

Тема 4. Право в системі соціального регулювання  

Змістовний модуль 2 Правовідносини 

Тема 5. Механізм і стадії правового регулювання суспільних відносин 

Тема 6. Загальні положення про правові відносини 

Тема 7. Юридично значуща поведінка  

Тема 8. Юридична відповідальність 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Облік відвідування, виконання індивідуальних завдань на семінарських 

заняттях, контрольні роботи, самостійна робота, тестування. 
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