Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка
Ступінь вищої освіти: Бакалавр
Спеціальність: 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)
Освітня програма: Професійна освіта. Комп’ютерні технології
Навчальна дисципліна
«Економіко-правові засади суспільства»
Семестр – 3
Форма контролю – залік
Кількість кредитів ЄКТС – 3
І. Основна мета засвоєння курсу: надати здобувачам вищої освіти широких
теоретичних і практичних правових знань, засвоїти найважливіші положення провідних
галузей права України, сформувати у студентів правову свідомість та правову культуру;
сформувати у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок з ефективного
управління економікою держави у нових умовах господарювання, розвиток сучасних підходів
мислення.
ІІ. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі
Дисципліна «Економіко-правові засади суспільства» особливої актуальності набуває з
огляду та проведення правової реформи, в процесі якої планується прийняття багатьох нових
законів.
ІІІ. Завдання дисципліни: набуття здобувачами вищої освіти таких знань та навичок:
про основоположні відомості з теорії держави і права, основи цивільного, трудового,
сімейного, адміністративного та кримінального права; вмінь орієнтуватися в чинному
законодавстві, аналізувати зміст нормативних актів, застосовувати теоретичні знання та
принципи нормативних актів у практичному житті; навичок щодо роботи з нормативноправовими актами, правильного користування юридичною термінологією, правильного
застосування правових норм у виробничо-службовій діяльності; висвітлити основні етапи
виникнення і розвитку економічної теорії; створити відповідний категорійний апарат;
розкрити основні закономірності розвитку економічного життя суспільства; вивчити різнорідні
економічні системи.
ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної
дисципліни
Основні знання:
 понятійний матеріал, що є основним інструментарієм дисципліни;
 методологію теорії держави і права;
 основний зміст понятійних (формальних) визначень;
 нормативно-правову базу даної дисципліни;
 правові засади регулювання окремих видів суспільних відносин.
 категоріальний апарат економічної теорії, проблеми та принципи діяльності економіки
сьогодення з урахуванням еволюційного чинника та специфіки економіки сучасної України.
Основні вміння:
- визначити сутність змішаної ринкової економіки;
- визначити механізми, що забезпечують реалізацію економічних законів;
- пояснити, чому сучасна ринкова економіка найбільш ефективна порівняно з іншими
моделями економіки;
- пояснити головні умови зростання економіки та чинники, що породжують її
нестабільність;

- обчислювати ефективність виробництва, витрати та прибуток;
пояснити особливості основ теорії держави і права, конституційного права України,
адміністративного права України, кримінального права України, фінансового права України,
цивільного та сімейного права України, трудового права України;
- здійснювати аналіз і порівняння норм конституційного права України,
адміністративного права України, кримінального права України, фінансового права України,
цивільного та сімейного права України, трудового права України;
- використовувати засвоєний матеріал в повсякденному житті та в професійній
діяльності;
V. Короткий зміст дисципліни
Модуль 1. Соціальний світ людини
Тема 1. Головні дефініції та категорії.
Тема 2. Концепції антропосоціогенезу як шлях усвідомлення соціалізації особистості.
Тема 3. Давньоіндійські та давньокитайські концепції природного індивіда та соціальної
людини.
Тема 4. Сучасні соціально-педагогічні концепції та психологічні теорії особистості.
Тема 5. Генеза правової свідомості людини.
Тема 6. Розвиток естетичного сприйняття реальності.
Модуль 2. Правознавство
Тема 1. Основи теорії права і держави.
Тема 2. Конституційне право України.
Тема 3. Адміністративне право.
Тема 4. Цивільне право.
Тема 5. Трудове право.
Тема 6. Аграрне, земельне та екологічне право.
Тема 7. Кримінальне право.
Тема 8. Судові та правоохоронні органи України.
Тема 9. Розгляд цивільних, адміністративних, кримінальних справ.
Модуль 3. Економіка
Тема 1. Предмет і метод економіки
Тема 2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці
Тема 3. Економічні потреби та інтереси
Тема 4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її
розвитку
Тема 5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші
Тема 6 Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата.
Тема 7. Витрати виробництва і прибуток.
Тема 8. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення.
VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання
курсу
Кафедра філософії, кафедра правознавства, кафедра економіки.
VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу
На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредитів ЄКТС).
Дисципліна вивчається у 3 семестрі
VІІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни
1.
Бойчик І.М Економіка підприємства: підручник. / І.М.Бойчик. – К.: Кондор Видавництво, 2016. – 378 с
2.
Зозуляк-Случик Р. В. Основи соціалізації особистості : навчальний посібник для
студентів вищих навчальних закладів / Р. В. Зозуляк-Случик. – Івано-Франківськ : НАІР, 2015.

– 218 с.
3.
Правознавство: базовий підручник для студентів ВНЗ / Кол. авторів. Харків :
Фоліо. - 2014. - 63 с.
ІХ. Система оцінювання:
Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на лабораторних заняттях,
оцінювання 2-х модульних контрольних робіт, виконання індивідуальних проектів.
Підсумковий контроль: залік у 3 семестрі.

