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Семестр: 2 семестр 

Форма навчання: денна 

Електронний курс-ресурс: http://dl.khadi.kharkov.ua 
Обсяг курсу: 2 кредита ЄКТС (60 годин), в тому числі за 2 семестр: лекцій – 16 

год., лабораторні роботи – 8 год., самостійна робота студента – 36 год. 

Результати навчання: 

• правильно тлумачити положення норм Конституції України та інших  

нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини, правильно 

застосовувати норми чинного законодавства під час  вирішення конкретних 

питань, правильно використовувати в практичній діяльності методи  

державного управління; 

• здійснювати функції щодо забезпечення законності  в державному  управлінні 

при розгляді справ про адміністративні правопорушення, добре орієнтуватись у 

визначеннях та термінології тієї чи іншої галузі права для того, щоб грамотно 

використовувати теоретичні знання на практиці. 

Короткий зміст навчальної програми: 

Основні теорії виникнення держави. Форми держави: форма правління, форма 

державного устрою, політичний режим. Основи теорії права. Право в системі 

соціальних норм. Основи конституційного права. Права, свободи та обов’язки 

людини та громадянина. Основи цивільного права. Цивільні правовідносини, їх 

класифікація. Основи сімейного права. Сімейне право як галузь права. Основи 

трудового права. Суспільні відносини, що складають предмет трудового права. 

Основи кримінального права. Кримінальний закон поняття, дія кримінального 

закону у просторі, часі та за колом осіб. Основи адміністративного права. 

Особливості адміністративно-правового регулювання управлінських відносин. 

Рекомендована література: 

1. Бачинін В.А. Філософія права: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ.навч. закл. / 

В.А. Бачинін, В.С. Журавський, М.І. Панов. – К.: Ін Юре, 2003. – 468 с. 

2. Єрофєєнко Л.В.  Адміністративно право: навч.-метод. посіб. / Л.В. Єрофєєнко; 

М-во науки і освіти, молоді та спорту України, ХНАДУ. – Х.: ХНАДУ, 2013. – 

172 с. 

3. Кельман М.С. Загальна теорія держави та права: Підручник / Кельман М.С., 

Мурашин О.Г., Хома Н.М.. – Львів: Новий світ – 2000, 2003. – 581 с. 

4. Конституційне правоУкраїни: Підручник / М-во освіти і науки України; за 

ред.. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Ін Юре, 2002. – 542 с.
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Методи і критерії оцінювання, вимоги: 

• поточний контроль: тестування (40 %); 

• підсумковий контроль (залік): письмово-усна форма (60 %). 

Вимоги: до підсумкового контролю допускаються здобувачі, які успішно 

виконали усі практичні завдання та оформили реферати. 


