
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ: «ОСНОВИ ПРАВА» 

 

 

1. Мета дисципліни – формування розуміння права як відкритої системи, що базується на 

невід’ємності суспільства від держави, законів від повсякденного життя. Право 

представлене в курсі елементом цілісного світу, що складається з понять, переживань і 

практичних дій. Курс спрямований на розвиток правової і громадянської компетентності, 

відповідних ціннісних орієнтирів, умінь, навичок. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

2.1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні поняття з філософії, 

етики, естетики та культурології. Володіти філософським категоріальним апаратом; мати 

уявлення на понятійному рівні про загальні закономірності виникнення, формування і 

розвитку держави і права, їх взаємозв’язок і роль, яку вони відіграють у суспільстві. 

2.2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 

релігійних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії з філософії в аналізі 

світоглядних проблем і соціально-культурних явищ та процесів; оперувати об’єктивними 

знаннями з історії культури. 

2.3. Володіти філософським категоріальним апаратом; навичками наукового дослідження 

та управління інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно релігійних, 

політичних, економічних подій та явищ; використання іншомовних фахових 

інформативних джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Основи права» знайомить студентів з 

основами правових знань, закономірностями виникнення, розвитку та функціонування 

держави і права, а також з системою основних понять юриспруденції. Коло питань, що 

відносяться до предмету курсу, не обмежується тільки загальними закономірностями, а 

охоплює також такі важливі питання, як структура, форми та механізми діяльності держави 

і права, співвідношення правових систем, сучасні політико-правові доктрини тощо.  Право 

представлене в курсі елементом цілісного світу, що складається з понять, переживань і 

практичних дій. Курс спрямований на розвиток правової і громадянської компетентності, 

відповідних ціннісних орієнтирів, умінь, навичок. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про державу і 

право, а також сформувати розуміння та усвідомлення їх в певній системі, усвідомлення 

тісного зв’язку між правовими знаннями і суспільними відносинами, ознайомити з 

природною сутністю держави й права, їх формами, з питаннями співвіднесення цивільного 

суспільства і держави, з основними правами і свободами людей й громадян України, 

формами державного і територіального устрою України, системами органів держави, 

місцевого самоуправління, а також надати правові основи таких галузей законодавства, як 

конституційне, цивільне, адміністративне, кримінальне, трудове законодавство та інших 

галузевих юридичних наук 

Кількість кредитів: 4 

Основні теми курсу:  

- Тема 1.  Поняття права та його ознаки 

- Тема 2. Правовідносини 

- Тема 3. Основи теорії держави 

- Тема 4. Конституційне право України 

- Тема 5. Цивільне право України 

- Тема 6. Спадкове право 

- Тема 7. Житлове право 

- Тема 8. Сімейне право 



- Тема 9. Основи кримінального права України (загальна частина) 

- Тема 10.  Адміністративне право України 

- Тема 11. Основні правові засади господарської діяльності 

- Тема 12. Трудове право та право соціального забезпечення 

Мова викладання: українська. 

Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 курсі ОПП «Релігієзнавство» в обсязі 

120 годин, у тому числі 60 годин аудиторних занять (30 годин лекцій, 30 годин семінарів), 

60 годин самостійної роботи. 

Форма контролю: залік 

  

 
 


