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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни «Правова культура особистості» – виробити правове мислення і культурний 
стиль правомірної поведінки у повсякденному житті як у міжособистісних відносинах, так і при 
спілкування із представниками судових та правоохоронних органів. На вибір цього стилю 
впливають: 1) ступінь засвоєння і прояву цінностей правової культури суспільства; 2) 
специфіка професійної діяльності; 3) індивідуальна неповторність творчості кожної особистості 
та правові результати. 

 
                                                                     СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабора

торні, 
практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання Оцінюв
ання 

1 семестр 
Модуль 1 

Тема 1.  
Правова культура та 
правова свідомість 
 

 
2/2 

Розуміти поняття 
правової культури, її 
функції. Зміст правової 
культури. Правова 
культура особистості. 
Правова свідомість. 
Правові відносини. 
Правомірна поведінка. 
Законність.  

Опрацюванн
я 
першоджере
л, написання 
конспектів, 
доповідей, 
есе, тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

10 балів 

Тема 2.  
Цінність правового 
регулювання. 
 

2/2 Розуміти поняття 
правової норми та 
нормативно-правового 
припису. Основні форми 

Опрацюванн
я 
першоджере
л, написання 

10 балів 

http://moodle.nati.org.ua/course/view.php?id=232
http://moodle.nati.org.ua/course/view.php?id=232


реалізації правових норм: 
здійснення 
(використання), 
виконання, дотримання, 
застосування (сплата 
податків, прийняття 
спадщини, реєстрація 
шлюбу, правила  
Дорожнього руху та 
пожежної безпеки, сплата 
аліментів, тощо). 
Система права та система 
законодавства, 
нормотворча техніка. 
Державно-правові 
інститути, юридична 
техніка, юридичний акт. 
Способи та типи 
правового регулювання: 
дозвіл, зобов’язання, 
заборона (ліцензія, дозвіл 
на зброю, грошове 
зобов’язання, договір 
позики, заборона паління 
тютюнових виробів за 
певних обставин і в 
певних місцях). 
Робота з актами 
офіційного тлумачення 
права (акти тлумачення 
Конституції України, 
КУпАП, ЦК України, КК 
України, КЗпП України, 
СК України, ЗК України). 

 

конспектів, 
доповідей, 
есе, тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 
 



Тема 3.  
Реалізація 
суб’єктивних 
юридичних прав та 
юридичних обов’язків. 
 

2/2 Розуміти поняття 
суб’єктивного права та 
об’єктивного юридичного 
обов’язку. Правомірна 
поведінка. Юридичний 
акт. Порядок звернення 
громадян до органів 
державної влади та 
місцевого 
самоврядування. 
Повноваження органів 
державної влади та 
місцевого 
самоврядування та їх 
роль в реалізації 
суб’єктивних прав 
людини. 
Особливості реалізації 
права у сфері приватного 
та публічного права, його 
стадії (порядок реєстрації 
суб’єктів 
підприємницької 
діяльності, порядок 
укладення цивільно- 
правових договорів, 
ліцензування окремих 
видів господарської 
діяльності; порядок 
оформлення декларації 
про доходи тощо.) 
Закріплення в 
нормативно-правових 
актах юридичних 
обов’язків (неухильно 
дотримуватись положень 
Конституції та законів 
України, не посягати на 
права і свободи, честь і 
гідність інших людей, не 
заподіювати шкоду 
природі, культурній 
спадщині, 
відшкодовувати завдані 
ним збитки, сплачувати 
аліменти, належним 
чином виконувати 
договірні зобов'язання, 
військовий обов'язок 
тощо) та їх дотримання. 
 
 

Опрацюванн
я 
першоджере
л, написання 
конспектів, 
доповідей, 
есе, тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 
 

20 балів 



40 балів 
Модуль 2 

Тема 1. 
 Особливості 
застосування правових 
норм в різних галузях 
права 
 

2/2 Знати структуру та 
реквізити юридичного 
документу, як то вступна 
частина, описова, 
мотивувальна та 
резолютивна частини. 
Вимоги до змісту 
юридичного документу. 
Особливості укладення 
трудового договору. 
Резюме, автобіографія, 
рекомендаційний лист, 
співбесіда (інтерв’ю). 
Особливості написання 
заяви про звільнення. 
Порядок і умови 
укладення шлюбу. 
Шлюбний контракт. 
Призначення та сплата 
аліментів. Порядок 
укладання договору 
купівлі-продажу та 
поставки. Особливості 
укладання договору 
купівлі-продажу або 
оренди земельної 
ділянки. Правове 
регулювання надання 
побутових послуг. 
Способи забезпечення 
цивільних зобов’язань: 
неустойка, застава та інші 
способи забезпечення 
(позики, підряду, оренди). 

Опрацюванн
я 
першоджере
л, написання 
конспектів, 
доповідей, 
есе, тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

 

15 балів 

Тема 2.  
Захист порушених 
суб’єктивних прав 
 

 

2/2 Розуміти способи захисту 
прав людини. 
Адміністративна форми 
захисту права (видання 
норм, які встановлюють 
права та обов'язки, 
визначають порядок 
здійснення їх, захисту та 
застосування санкцій; 
діяльність суб'єктів із 
здійснення і захисту своїх 
суб'єктивних прав; 
попереджувальна 
діяльність держави і 
громадських організацій, 

Опрацюванн
я 
першоджере
л, написання 
конспектів, 
доповідей, 
есе, тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

 

15 балів 



а також діяльність з 
реалізації правових 
санкцій). Судовий захист 
порушених прав і свобод 
та можливість їх судового 
поновлення; контроль за 
дотриманням 
законодавчими, 
виконавчими та судовими 
органами положень 
Конституції про права та 
свободи людини і 
громадянина; 
відповідальність за 
порушення прав та 
свобод людини, що 
поширюється на всіх 
суб'єктів права без 
винятку. Способи захисту 
цивільних прав: визнання 
цих прав; відновлення 
становища, що існувало 
до порушення права; 
присудження до 
виконання обв'язку в 
натурі; компенсація 
моральної шкоди; 
припинення або зміна 
правовідносин; стягнення 
з особи, яка порушила 
право, завданих збитків, а 
також іншими засобами, 
передбаченими законом. 
Позовна давність. 
Земельні спори: поняття, 
види. Захист прав 
споживачів. Авторське 
право та суміжні права. 
Способи захисту 
сімейних прав та 
інтересів (встановлення, 
зміна та припинення 
правовідношення, 
відновлення 
правовідношення, яке 
існувало до порушення 
права, примусове 
виконання добровільно 
не виконаного обов'язку, 
припинення дій, які 
порушують сімейні права, 
відшкодування 



матеріальної та моральної 
шкоди тощо). 

    30 балів 
Всього за семестр 70 

Екзамен    30  
Всього за курс 100 

 
 
 
 
 
 



 
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо 

дедлайнів та 
перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 
причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 
(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 
реферати повинні мати коректні текстові посилання на 
використану літературу 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 
деканом факультету) 

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 
екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно незараховано 
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