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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни «Правознавство»: навчити студентів розпізнавати в 
повсякденній діяльності людини, фахівця ознаки правовідносин, вміти в разі 
потреби добирати необхідні для їх регламентування правові джерела, оптимально 
застосовувати відповідні норми права. 
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7 семестр 
Модуль 1 

Тема 1.1. Загальні 
положення теорії 
держави і права 
 

 
2/1 

Знати: Предмет, метод і функції загальної 
теорії держави. Форми держави.  
Форми права (джерела).  
Система органів (механізм) держави.  
Система права. 
Розуміти: Поняття, сутність та 
походження держави. Функції держави.  
Поняття, сутність та походження права. 
Основні сучасні концепції держави.  
Вміти розпізнавати: Правовідносини. 
Норми права, їх види та структура. 
Застосування і тлумачення норм права.  
Правосвідомість. Законність і 
правопорядок. Юридична 
відповідальність.  

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

7 

http://moodle.nati.org.ua/course/view.php?id=755
http://moodle.nati.org.ua/course/view.php?id=755


Тема 2.1.  
Загальні засади 
конституційного 
права України. 

 

2/1 Знати: Конституційне право як галузь 
права, юридична наука та навчальна 
дисципліна. 
Предмет і метод конституційного права. 
Основні інститути конституційного права. 
Система конституційного права.  
Система джерел конституційного права.  
Держава за Конституцією України.  
Самоврядування за Конституцією України. 
Розуміти: Конституційні принципи.  
Поняття основ конституційного ладу. 
Конституція як правовий акт, що 
закріплює основи суспільного та 
державного ладу України. Принципи 
Конституції України. 
Історичні передумови становлення 
державності та розвитку конституційного 
процесу в Україні. 
Вміти розпізнавати: Конституційно-
правові відносини. Суб'єкти 
конституційного права.  
Функції Конституції України. Юридичні 
властивості Конституції України.  
Права і свободи та  обов’язки особи. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

7 

Тема 3.1.  
Основні засади 
адміністративного 
права України. 
 

2/0 Знати: Поняття адміністративного права 
України. Предмет, методи, принципи 
адміністративного права України. Джерела 
адміністративного права України. Суб'єкти 
адміністративного права України. 
Адміністративно-правові норми і 
відносини. 
Адміністративне право і державне 
управління. Система центральних органів 
державної виконавчої влади України. 
Правові акти державного управління. 
Розуміти:  
Правові засади управління економікою. 
Управління промисловістю. 
Управління сільським господарством. 
Управління транспортом і зв'язком. 
Управління використанням і охороною 
природних ресурсів. 
Управління фінансами. 
Управління митною справою. 
Вміти розпізнавати: Адміністративні 
правопорушення і адміністративна 
відповідальність. Адміністративний 
примус в державному управлінні. 
Поняття адміністративного 
правопорушення. Поняття 
адміністративної відповідальності.  
Умови адміністративних стягнень.  

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

7 



Види адміністративних стягнень.  
Тема 4.1.  
Загальні засади 
цивільного права 
України. 
 

2/2 Знати: Поняття, предмет і джерела 
цивільного права. Поняття цивільних 
правовідносин. Підстави виникнення, 
припинення та зміни цивільних 
правовідносин. Суб'єкти цивільного права. 
Об'єкти цивільного права. Поняття, види і 
форми угод. Умови дійсності угод. 
Недійсність угод. 
Розуміти: Поняття власності і права 
власності. Зміст права власності. Суб'єкти і 
об'єкти  права  власності.   Підстави  
виникнення  права  власності.   Підстави 
припинення права власності. Поняття, 
види і зміст зобов'язань. Сторони у 
зобов'язаннях. Підстави виникнення 
зобов'язань. Виконання зобов'язань. 
Припинення зобов'язань. 
Вміти розпізнавати:  
Поняття представництва та його види. 
Повноваження представника. 
Представництво без повноважень. 
Довіреність, її види і форми. Строки дії 
довіреності. Припинення довіреності. 
Строки в цивільному праві. Позовна 
давність. Способи захисту права власності. 
Підстави цивільно-правової 
відповідальності. Підстави звільнення від 
цивільно-правової відповідальності. 
Відповідальність за окремі види 
заподіяння шкоди. Прийняття спадщини. 
Перехід спадщини до держави. Охорона 
спадщини. Оформлення спадкових прав. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

7 

Тема 5.1.  
Загальні засади 
сімейного права 
України. 
 

2/2 Знати: Поняття, принципи і джерела 
сімейного права. Поняття шлюбу за 
законодавством. Умови вступу до шлюбу 
та його реєстрація. Особисті немайнові і 
майнові правовідносини подружжя. 
Припинення шлюбу. Порядок розірвання 
шлюбу. Недійсність шлюбу. 
Розуміти: Підстави виникнення прав та 
обов'язків батьків та дітей. Особисті 
правовідносини між батьками та дітьми. 
Права батьків та дітей на майно. 
Аліментні правовідносини між батьками та 
дітьми, іншими членами родини. 
Усиновлення (удочеріння). Опіка. 
Вміти розпізнавати:  
Реєстрація народження, смерті, шлюбу, 
розірвання шлюбу, усиновлення 
(удочеріння), встановлення батьківства, 
зміни імені, по батькові та прізвища. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

7 



35 балів 
Модуль 2 

Тема   6.1.    
Загальні   засади   
трудового   права   
України.    
 

2/2 Знати: Поняття трудового права та його 
принципи. Джерела трудового права. 
Поняття, види, суб'єкти, зміст, підстави 
виникнення, зміни, припинення трудових 
правовідносин. 
Основи правового становища професійних 
спілок в Україні. Трудовий колектив 
підприємства і його повноваження. 
Колективний договір. 
Поняття, значення і сторони трудового 
договору і контракту. Документи при 
прийнятті на роботу. Зміст трудового 
договору. Випробування при прийомі на 
роботу. Форми і строки трудового 
договору. Тимчасова і сезонна робота. 
Сумісництво. Переведення на іншу роботу. 
Підстави припинення трудового договору. 
Розуміти:  
Правове регулювання зайнятості 
населення. Поняття робочого часу. 
Тривалість робочого часу. Правове 
регулювання надурочних робіт. Облік 
робочого часу. 
Поняття і види часу відпочинку. Перерви 
протягом робочого дня. Щоденний 
відпочинок. Щотижневі вихідні дні. 
Святкові і неробочі дні. Основні і 
додаткові відпустки. Відпустка без 
збереження заробітної плати. Пільги 
особам, що навчаються без відриву від 
виробництва. 
Вміти розпізнавати:  
Дисциплінарна  відповідальність  
працівників  за  порушення  трудової 
дисципліни. Дисциплінарні стягнення та 
порядок їх накладення та зняття. 
Поняття матеріальної відповідальності. 
Підстави, умови і види матеріальної 
відповідальності працівників. Договори 
про повну матеріальну відповідальність і 
умови їх укладення. Відшкодування 
шкоди, завданої працівником. 
Поняття і причини трудових спорів. 
Органи, що регулюють трудові спори. 
Підвідомчість трудових спорів. Порядок 
розгляду трудових спорів.  
 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

6 

Тема 7.1.  
Порядок розгляду 
судових справ 

 Знати: Підвідомчість і підсудність 
цивільних справ. Представництво в суді. 
Судові витрати і процесуальні строки. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 

6 



 Підготовка справ і їх розгляд в суді. 
Організація господарських судів в Україні. 
Досудове врегулювання господарських 
спорів. Підвідомчість господарських 
спорів та компетенція господарських судів 
щодо їх вирішення. 
Розуміти: Подання позову. Порушення 
провадження у справі та підготовка 
матеріалів до розгляду в засіданні 
господарського суду. Вирішення 
господарських спорів. Нотаріат в Україні. 
Вміти розпізнавати:  
Виконання судових рішень. Учасники 
господарського процесу. Докази в 
господарському процесі. Процесуальні 
витрати і процесуальні строки.  

конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

Тема 8.1.  
Загальні засади 
кримінального права 
України. 
 

2/2 Знати: Поняття злочину. Підстави 
кримінальної відповідальності. Склад 
злочину. Покарання і його види. 
Розуміти:  
Відповідальність за окремі види злочинів. 
Вміти розпізнавати:   
Державні  злочини.  Злочини  проти  
власності.  Злочини  проти  життя, 
здоров'я, волі і гідності особи. Злочини 
проти політичних і трудових прав 
громадян. Господарські злочини. Службові 
злочини. Злочини проти правосуддя. 
Злочини проти порядку управління. 
Злочини проти громадянської безпеки, 
громадського порядку та здоров'я людей.  

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

6 

Тема 9.1.  
Загальні засади 
господарського права 
України.  
 

2/2 Знати: Поняття та ознаки господарського 
законодавства. Система господарського 
законодавства. Суб'єкти господарського 
права. 
Розуміти: Правовий статус підприємств, 
господарських товариств, об'єднань. 
Характеристика господарських договорів. 
Вміти розпізнавати:  
Господарсько-правова відповідальність.  

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

6 

Тема 10.1.    Загальна    
характеристика     
правового     
регулювання 
сільськогосподарської 
діяльності 
 

0/1 Знати: Поняття та суб'єкти аграрного 
права. Предмет правового регулювання та 
особливості господарської діяльності в 
аграрному секторі економіки. Відносини 
власності в аграрній сфері. Управління і 
самоврядування в аграрній сфері.  
Державне регулювання сільського 
господарства.  
Розуміти: Правове    становище    
сільськогосподарського    кооперативу.     

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 

6 



Правове становище селянського 
господарства. Правове становище 
фермерського господарства. 
Вміти розпізнавати:  
Аграрно-договірні зобов'язання.  

роботи. 
 

Тема 11.1.  
Регламентація  
землеволодіння  і 
землекористування   
в Україні 
 

0/1 Знати: Поняття земельного права та його 
джерела. Категорії земель України. Форми 
права власності на землю. 
Розуміти: Права та обов'язки власників 
землі та землекористувачів. Порядок 
вирішення земельних спорів.  
Вміти розпізнавати:  
Види юридичної відповідальності за 
порушення земельного законодавства. 
Окремі норми землевідведення. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи.  

5  

35 балів 
Всього за семестр 70 
Залік 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 і заліків заборонені  
(у т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати повинні мати 
коректні (ДСТУ 8302:2015) 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 

 


