
ОЗП 1.1.8. Правознавство 

 

Укладач – доцент кафедри підприємництва і права, кандидат 

юридичних наук, доцент Осташова В. О. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Правознавство» є 

правові відносини в суспільстві. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета вивчення навчальної дисципліни «Правознавство»: 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. Майбутній 

фахівець повинен опанувати необхідний мінімум правових знань як 

передумови успішної виробничої діяльності. 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни «Правознавство»: 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 нормативно-правовими актами, правильного 

користування юридичною термінологією, правильного застосування 

правових норм у виробничо-службовій діяльності. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у здобувачів 

вищої освіти має бути сформовані наступні елементи компетентності: 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 2. Здатність формувати власні оцінки, позиції щодо ставлення до 

минулого, сучасного і майбутнього України.  

ЗК 4. Здатність аналізувати сучасні проблеми розвитку суспільства.  

ЗК 7. Здатність використовувати принципи історичного підходу при 

інтерпретації різних подій суспільного життя як минулого, так і 

теперішнього.  

ЗК 8. Здатність до абстрактного аналізу та синтезу.  

ЗК 10. Здатність працювати в команді. 

ЗК 11. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК 12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні 

проблеми. 

ЗК 13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

Фахові компетентності (ФК): 

ФК 1. Здатність використовувати на буті знання з фундаментальних та 

професійно орієнтованих дисциплін, володіти розвиненою культурою 

мислення, вміти ясно і логічно висловлювати свої думки як усно, так і 

письмово. 

ФК 2. Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в 

предметній області.  



ФК 3. Знання та володіння методами опису, ідентифікації та 

класифікації. 

ФК 6. Здатність самостійно опановувати нові знання, критично 

оцінювати набутий досвід з позицій останніх досягнень філологічної  науки 

та соціальної практики.     

Програмні результати навчання: 

ПРН 3. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації. 

ПРН 8. Здійснювати спілкування в усній і писемних формах вільно, 

коректно та ефективно.  

ПРН 11. Показувати навички адекватного сприйняття, розуміння, 

оцінювання і відтворювання почутого чи прочитаного. 

ПРН 14. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 Тема 1. Основи теорії права і держави. Поняття та ознаки держави. 

Теорії походження держави. Форма держави. Функції держави. Поняття 

механізму держави. Загальне вчення про право. Норма права у системі 

соціальних норм. Джерела права. Правовідносини. Юридичні факти. 

Тлумачення норм права. 

Тема 2. Конституційне право України. Поняття конституції. Види 

конституцій. Громадянство України. Конституційні права та обов’язки 

громадян. Народовладдя. Види референдумів. Виборча система та виборчий 

процес в Україні. Верховна Рада України: компетенція, структура, органи та 

апарат. Президент України: правовий статус та повноваження. Органи 

виконавчої влади. Органи місцевого самоврядування. 

Тема 3. Адміністративне право. Поняття та склад адміністративного 

правопорушення. Види адміністративних правопорушень. Відповідальність 

за адміністративні правопорушення. 

Тема 4. Цивільне право. Поняття цивільного права. Суб’єкти та 

об’єкти цивільно-правових відносин. Особисті немайнові права фізичної 

особи. Право власності та інші речові права. Загальні положення про 

зобов’язальне право. Договори купівлі-продажу, найму (оренди) та позики. 

Спадкове право. 

Тема 5. Трудове право. Поняття та джерела трудового права. 

Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Матеріальна 

відповідальність сторін трудового договору. Трудові спори. 

Тема 6. Аграрне, земельне та екологічне право. Поняття та предмет 

аграрного права. Джерела аграрного права. Суб’єкти аграрного права. 

Правове становище фермерського господарства. Правове становище 

особистого селянського господарства. 

Поняття та джерела земельного права. Склад земельного фонду. Форми 

власності на землю. Об’єкти та суб’єкти права державної власності на землю. 

Користування землею. Види землекористування. 



Поняття екологічного права. Джерела, завдання, принципи. Екологічні 

права та обов’язки громадян. Екологічна експертиза. Юридична 

відповідальність за порушення екологічного законодавства. 

Тема 7. Кримінальне право. Кримінальне законодавство. Види 

злочинів. Склад злочину. Стадії здійснення злочинів. Співучасть. 

Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Покарання та його види. 

Злочини проти життя та здоров’я особи. Злочини проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи. Злочини проти власності. 

Тема 8. Судові та правоохоронні органи України. Система судових 

органів. Правоохоронні органи (органи прокуратури, МВС України та його 

органи, СБУ, Державна податкова служба, адвокатура, нотаріат). 

Тема 9. Розгляд цивільних, адміністративних, кримінальних справ. 

Поняття процесуального права. Основи цивільного процесу. Основи 

адміністративного процесу. Основи кримінального процесу. 
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