
Назва дисципліни Порівняльне конституційне право 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

здобувачам вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем 

відповідно до програми підготовки за спеціальністю 29 

1«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітня програма  «Міжнародні відносини» 2-й курс, 

4-й семестр 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Кандидат юридичних наук, ст. викладач кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

Лемішко Юрій Миколайович (61022, Харків, 

майдан Свободи, 6, ауд. 2-64);  

тел. (057) 705-10-59,  

електронна адреса lemeshko7@ukr.net 
 

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з правознавства та дисциплін загально гуманітарного 

циклу 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Правознавство» є 

полягає у вивченні загальних закономірностей виникнення, 

розвитку та функціонування держави і права, система 

основних понять юриспруденції, а також у вивченні таких 

важливих питань, як структура, форми та механізми 

діяльності держави і права, співвідношення правових систем, 

сучасні політико-правові доктрини тощо. «Правознавство» -це 

комплексна юридична дисципліна, яка базується на системі 

наукових знань з різних галузей юридичної науки. 

 

 

Очікувані результати навчання. 

Студенти повинні: знати: основи провідних галузей права; 

базову юридичну термінологію; зміст основних положень 

нормативноправових актів та інших джерел права; судову 

практику.  

вміти: застосовувати норми різних галузей права на практиці; 

реалізовувати особисті суб’єктивні права та юридичні 

обов’язки; тлумачити основні правові поняття; аналізувати 

соціально-значимі проблеми та вирішувати їх у відповідності 

до норм чинного законодавства володіти: навичками роботи з 

текстами основних нормативно-правових актів, зокрема 

Конституції України, Цивільного кодексу України, Кодексу 

законів про працю України; навичками підготовки письмових 

документів, що мають правове значення; навичками 

обґрунтування і оцінювання правових рішень; навичками 

оцінки юридичних фактів; юридичною термінологією 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи здобувачі повинні засвоїти 



матеріал за наступними темами:  

Тема 1. Теорія держави; Тема 2. Теорія права; Тема 3. 

Конституційне право; Тема 4. Цивільне право України. 

Загальна частина; Тема 5. Право інтелектуальної власності; 

Тема 6. Спадкове право; Тема 7. Цивільне право України. 

Особлива частина; Тема 8. Сімейне право України; Тема 9. 

Господарське право України; Тема 10. Трудове право України; 

Тема 11. Право соціального забезпечення України; Тема 12. 

Екологічне право України; Тема 13. Земельне право України; 

Тема 14. Адміністративне право України; Тема 15. 

Кримінальне право України. Загальна частина. 

 

 

Методи контролю результатів навчання. 

При вивченні дисципліни застосовуються наступні 

методи контролю: усний, письмовий та тестовий. Контроль з 

дисципліни складається з поточного контролю, який 

проводиться у формі усного опитування або письмового 

експрес-контролю на лекціях, у формі виступів здобувачів при 

обговоренні питань на проблемних лекціях, у формі 

тестування, тощо. Результати поточного контролю (поточна 

успішність) є основною інформацією для визначення 

модульної оцінки, при проведенні іспиту і враховуються при 

визначенні підсумкової екзаменаційної оцінки з дисципліни. 

Засвоєння тем (поточний контроль) контролюється на 

підсумкових заняттях та/або виконанням індивідуальної 

роботи 

Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки 

здобувачів: тестові завдання; виконання творчих завдань; 

виконання індивідуальної роботи. 

Підсумковий контроль - залік 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 

кредити ECTS. 

Мова викладання – українська. 

 

 

 

 


