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Опис навчальної дисципліни 

 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 

3,0 

 
 

Галузь знань  

12 «Інформаційні 

технології»  

(шифр і назва) 

 
Обов’язкова 

Модулів – 1 Спеціальність 

123 

«Комп’ютерна 

інженерія» 

ОПП 

«Комп’ютерна 

інженерія» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й – 

Індивідуальне 
науково-дослідне 

завдання    
(назва) 

 
Семестр 

Загальна кількість 
годин – 90 

3-й – 

Лекції 

 

 
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 
аудиторних – 1,8 

самостійної роботи 

студента – 3,6 

 

 

 
 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

16 год. – 

Практичні, семінарські 

14 год. – 

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

60 год. – 

Індивідуальні завдання: – 
– год. 

Вид контролю: 

залік – 

 

співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить для денної форми навчання – 30/60 
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Мета та завдання навчальної дисципліни 

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. 

Завданням 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 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни дає можливість здобути компетентності, 

потрібні для подальшої професійної діяльності: 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціальні задачі та практичні проблеми 

під час професійної діяльності в комп’ютерній галузі або навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів комп’ютерної інженерії і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Z1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

Z2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

Z6. Навички міжособистісної взаємодії 

Z7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

Z8. Здатність працювати в команді 

Z9. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства прав і свобод людини і 

громадянина в Україні 

Z10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 



5 
 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу, і 

суспільство та у розвиток суспільства, техніки і технологій, використовувати різні 

види та форми активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 

P1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а 

також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення 

професійної діяльності в галузі комп’ютерної інженерії. 

N4. Знати та розуміти вплив технічних рішень в суспільному, соціальному і 

екологічному контексті 

N5. Мати знання основ економіки та управління проектами 

N12. Вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди. 

N14. Вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та 

виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням 

загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів 

N16. Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати 

прийняті рішення 

N18.  Використовувати інформаційні технології для ефективного спілкування 

на професійному та соціальному рівнях. 

N19. Здатність адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, приймати та 

реалізовувати у межах компетенції рішення. 

N20. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою 

поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, удосконалення креативного 

мислення. 

N21. Якісно виконувати роботу та досягати поставленої мети з дотриманням 

вимог професійної етики. 

 
1. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий 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 
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Тема 4. Право в системі соціального регулювання 

Змістовий 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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2. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальні поняття правового регулювання 

Тема1. Поняття, 
ознаки, сфера 
правового 
регулювання, 
основні напрямки та 
методи правового 
регулювання 

16 2 2 – – 7       

Тема 2. Види, 
способи і типи 
правового 
регулювання 

14 2 2 – – 7       

Тема 3. 

Державотв

орення : 

нормотвор

чість та 

теорія 

реалізації 

права 

16 2 2 – – 7       

Тема 4. Право в 
системі соціального 
регулювання 

46 2 2 –  7       

Змістовий модуль 2. Правовідносини 

Тема 5. 

Механізм і 

стадії 

правового 

регулюванн

я 

суспільних 

відносин 

12 2 2 – – 7       

Тема 6. Загальні 

положення про 

правові 

відносини 

16 2 2 – – 7       
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Тема 7. 

Юридично 

значуща поведінка 

12 2 1 – – 7       

Тема 8. Юридична 
відповідальність 

10 2 1 – – 11       

Усього годин 90 16 14 – – 60       

 

3. Теми практичних занять 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Поняття, ознаки, сфера правового регулювання, основні 
напрямки та методи правового регулювання 

2 

2 Види, способи і типи правового регулювання 2 

3 Державотворення : нормотворчість та теорія реалізації 
права 

2 

4 Право в системі соціального регулювання 2 

5 Механізм і стадії правового регулювання суспільних 
відносин 

2 

6 Загальні положення про правові відносини 2 

7 Юридично значуща поведінка 2 

8 Юридична відповідальність 4 
 Разом 16 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Поняття, ознаки, сфера правового регулювання, основні 
напрямки та методи правового регулювання 

7 

2 Види, способи і типи правового регулювання 7 

3 Державотворення : нормотворчість та теорія реалізації 
права 

7 

4 Право в системі соціального регулювання 7 

5 Механізм і стадії правового регулювання суспільних 
відносин 

7 

6 Загальні положення про правові відносини 7 

7 Юридично значуща поведінка 7 

8 Юридична відповідальність 11 
 Разом 60 
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7. Методи навчання 

Словесні (лекції, бесіди, пояснення, розповіді), наочні (ілюстрації та 

демонстрації) та практичні методи (контрольні завдання), що за особливостями 

навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти базуються на 

пояснювально-інформативному (інформаційно-рецептивний), репродуктивному, 

частково-пошуковому та дослідницькому методах навчання, а також 

застосовується метод проблемного виконання. 

 

8. Методи контролю 
 

Вид занять, складові контролю Бали 

Поточний контроль  

Лекційні заняття: відвідування, наявність конспекту та активність 10 

Практичні заняття: відвідування, активність, опитування, 
виконання індивідуальних завдань, перевірка самостійної роботи 

50 

Тести (за змістовними модулями) 20 

Підсумковий контроль  

Підсумковий тест (залік, екзамен) 20 

Підсумок 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  
 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

 

35-59 
 

FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 

можливістю 
повторного складання 

 
0-34 

 
F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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