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Загальний опис дисципліни 

Навчальна дисципліна «Правознавство» має за мету вивчення загальних 

закономірностей  виникнення,  розвитку  та  функціонування  держави  і  права, системи  

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. 

Завдання курсу:надання студентам знань з загальної теорії держави та права, основ 

профілюючих та деяких спеціальних галузей права, а також підвищення рівня правових 

знань у студентів, їх правосвідомості та правової культури. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства; основи правового 

регулювання суспільних відносин;  проблеми становлення державності та правової системи в 

Україні, демократичної держави соціально-правового спрямування; механізм захисту прав і 

свобод людини і громадянина;  методи правового регулювання господарської діяльності.  

вміти: орієнтуватись в системі законодавства, володіти елементарною правовою 

термінологією;  користуватись нормативно-правовими актами;  застосовувати правові знання 

практичній діяльності і обирати варіант правомірної поведінки у різних життєвих ситуаціях.  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі набувають такі 

компетентності: 

− Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського ( вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

− Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

− Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

− Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

 

Програмні результати навчання: 

− Аналізувати освітні етапи і закономірності історичного  розвитку формування 

громадської  позиції; 

− Прагнення до самоорганізації та самоосвіти; 

−  Проводити літературний пошук українською та іноземною мовами та аналізувати 

отриману інформацію. 

 



Зміст дисципліни 

Тема 1. Історія виникнення держави та права. Держава і право як закономірний 

результат розвитку цивілізації. Плюралізм підходів у визначенні причин виникнення 

держави. Ґенеза феномену «право» у концепціях різноманітних юридичних шкіл. 

Особливості формування держави і права у різних народів.  

Тема 2. Основні поняття теорії держави та права. Поняття  та ознаки держави. 

Поняття та види форми правління, форми державного устрою, форми політичного режиму 

(форми держави). Характеристика функцій держави. Поняття механізму та апарату держави. 

Поняття правової держави. Поняття  та ознаки права. Соціальні норми та їх види. Система 

права. Форми (джерела) права. Систематизація нормативно-правових актів, її цілі і види.  

Правові відносини. Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і види 

правопорушень. Юридична відповідальність 

Тема 3. Основи конституційного права України. Історичний розвиток 

конституційного права в Україні. Поняття конституційного ладу. Основні принципи 

конституційного ладу в  Україні. Громадянство України. Конституційні права, свободи та 

обов'язки людини і громадянина в Україні. Загальна характеристика органів державної влади 

в Україні (Верховна Рада України, Президент України: конституційний статус та 

повноваження, Кабінет Міністрів України). Виборчий процес та виборче право. 

Територіально-адміністративний  устрій України. 

Тема 4. Основи адміністративного права України.  Поняття адміністративного 

права та предмет адміністративного права.  Джерела (форма) адміністративного права.  

Система адміністративного права. Поняття і зміст державного управління. Поняття суб’єкта 

адміністративного права.  Органи виконавчої влади , як суб’єкти адміністративного права. 

Поняття адміністративної відповідальності, її відмінність від інших видів юридичної 

відповідальності. Види адміністративних стягнень.  

Тема 5. Основи цивільного та сімейного права України. Цивільне право як 

самостійна галузь права. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права. Юридичні особи як 

суб’єкти цивільного права.  Поняття та ознаки юридичної особи. Поняття та ознаки 

правочину. Поняття позовної давності та її строки. Поняття права власності. Основні поняття 

спадкового права. 

Тема 6. Основи господарського права. Поняття та види господарської діяльності. 

Поняття господарського права. Господарське законодавство. Поняття  суб’єктів 

господарського права. Поняття та ознаки підприємств. Види та організаційно-правові форми 

підприємств.  Поняття об’єднання підприємств та класифікація об’єднань підприємств. 

Організаційно-правові форми об’єднань підприємств. Поняття та ознаки господарського 

договору. Поняття господарсько-правової відповідальності.  

Тема 7. Основи трудового права. Предмет трудового права. Поняття та сторони 

колективних договорів та угод. Загальні положення та зміст  колективного договору. 

Поняття, сторони, умови та види трудового договору. Загальний порядок укладення 

трудового договору.  Припинення трудового договору. Поняття та види робочого часу.  

Поняття та види відпочинку. Види юридичної відповідальності в трудовому праві.  

 


