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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 123 «Комп’ютерна 

інженерія». 

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: 

знання: 

– ЗН3. Знання методів, способів і технологій збору, контент-аналізу й 

обробки інформації з різних джерел 

уміння: 

– аналізувати основні політичні концепції та події, документи, правові акти; 

 – складати та користуватись логічними схемами, діаграмами, таблицями;  

 – формулювати запитання та відповідати на них, брати участь у дебатах; 

 – аналізувати сучасні політичні події та порівнювати їх з історичним досвідом. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години/3 кредитів 

ECTS. 

 
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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публічного управління. Відкриті очі. 2016. DOI: http://www.vidkryti-

ochi.org.ua/2016/05/ 

 
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. 

https://hromadske.ua/authors/uliana-boichuk
https://hromadske.ua/posts/neonatsysty
https://pidruchniki.com/1584072021130/istoriya/istoriya_novih_nezalezhnih
file:///C:/Users/Александр/Documents/Записные%20книжки%20OneNote/Політологія%20для%20студентів%202019/Відкриті%20очі.%202016.%20DOI:

