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Опис дисципліни 
Дисципліна «Правознавство» спрямована на формування у студентів: системного знання основних 
положень правознавства та спеціальної юридичної термінології; навиків критично-юридичного способу 
мислення, коректного пошуку, підбору та практичного застосування чинних нормативно-правових 
актів, критичного аналізу й осмислення змісту нормативно-правових і правозастосувальних актів, 
спеціальної літератури; умінь застосувати знання з різних галузей законодавства на практиці. 

Структура курсу 

Години 
(лек./сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2/2 1. Право – основний 
регулятор суспільних 
відносин. Основні 
концепції 
праворозуміння. 

Знати предметну область права як 
регулятора суспільних відносин, основні 
концепції праворозуміння. 
Уміти відрізняти обов’язкові і 
необов’язкові регулятори суспільних 
відносин, розуміти їх зміст та 
особливості. 

Питання для 
обговорення,тести, 
задачі, підготовка 
схем і таблиць 

4/2 2. Форми (джерела) 
права. 

Знати поняття, генезис, види та 
особливості  форм (джерел) права. 
Уміти розрізняти правозастосовчі 
ситуації, функціональне призначення та 
особливості регулятивного впливу 
різних форм (джерел) права, у тому 
числі ієрархію нормативно-правових 
актів.  

Питання для 
обговорення,тести, 
задачі, презентації 

2/2 3. Конституція – 
Основний Закон 
держави. 

Сформувати знання про історію 
конституціоналізму в Україні, поняття 
конституційної системи, види 
конституцій, основні положення 
Конституції України.  
Навики аналізу конституційно-правових 
норм, конституційних прав та обов’язків 
людини і громадянина, конституційних 
основ діяльності системи органів 
державної влади. 

Питання для 
обговорення, 
тести, задачі 



2/2 4. Правова система і 
система права. Система 
законодавства. 

Знати основні елементи правових  
систем сучасності, поняття та види 
правовідносин, структуру системи 
права, структуру законодавства. 
Розрізняти: галузі права, інститути 
права, правові норми, види 
систематизації законодавства 
(кодифікація, консолідація та 
інкорпорація). 

Питання для 
обговорення,тести, 
задачі, підготовка 
схем і таблиць 

4/4 5. Загальна 
характеристика 
основних галузей права 
України. 

Знати критерії для поділу права на 
галузі, на матеріальне і процесуальне 
право, публічне та приватне право; 
особливості правового регулювання 
нормами конституційного, 
адміністративного, фінансового та 
кримінального, цивільного, трудового, 
сімейного права, а також 
конституційного, адміністративного, 
цивільного, кримінального та 
господарського процесу.  
Уміти вирішувати практичні юридичні 
кейси. 

Питання для 
обговорення,тести, 
задачі, презентації 

2/2 6. Поняття, 
призначення, сутність та 
зміст правотворчості. 

Знати основи правотворчої діяльності в 
Україні: принципи та функції 
правотворчості, методи правотворчості, 
стадії та види правотворчого процесу.  
Розрізняти стадії законодавчого 
процесу в Україні, а також суб'єктів 
законодавчої  ініціативи.  

Питання для 
обговорення,тести, 
задачі, підготовка 
схем і таблиць 

2/2 7. Поняття та види 
правового статусу 
особи. Правомірна 
поведінка та її антиподи 

Знати види правового статусу особи, 
поняття та види правомірної  поведінки 
та її антиподи. 
Уміти обирати безпечні та законні 
поведінкові практики, здійснювати 
прогнозування наслідків юридично 
значущих дій,  обирати алгоритми 
професійної поведінки. 

Питання для 
обговорення,тести, 
задачі 

2/2 8. Правові основи 
соціокультурної 
діяльності 

Знати основні засади державної 
політики у сфері культури. 
Уміти реалізовувати на практиці права і 
обов'язки у сфері культури.  

Питання для 
обговорення,тести, 
задачі 

2/2 9. Держава як суб’єкт 
права і учасник 
правовідносин. 

Знати поняття, ознаки держави та теорії 
виникнення держави, методи 
впровадження державної політики та 
виконання функцій держави. 
Уміти застосовувати у своїй 
професійній діяльності стандарти  
правової держави. 

Питання для 
обговорення,тести, 
задачі, підготовка 
схем і таблиць 

2/2 10. Форма держави. Знати основні форми державного 
правління, види держав за формою 
державного правління, державного 
устрою, політичного режиму. 
Уміти утверджувати у своїй професійній 
діяльності стандарти демократичної 
правової держави та активного 
громадянського суспільства. 

Питання для 
обговорення,тести, 
задачі, презентації 



2/2 11. Інститут 
президентства та його 
соціально-політичне 
призначення. 

Знати історію виникнення та сучасний 
стан інституту президентства у світі, 
особливості конституційного статусу 
Президента України. Уміти 
утверджувати у своїй професійній 
діяльності стандарти демократичної 
правової держави. 

Питання для 
обговорення,тести, 
задачі 

4/2 12. Система органів 
державної влади та 
місцевого 
самоврядування в 
Україні. 

Знати систему органів державної влади 
та місцевого самоврядування. 
Розрізняти правові основи діяльності та 
повноваження українського парламенту, 
уряду, суду, органів місцевого 
самоврядування в Україні.  

Питання для 
обговорення,тести, 
задачі, презентації 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються відповідно до критеріїв якості знань. Перескладання модуля 
відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та заліків 
заборонено (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань на занятті.  

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 
об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, участь в представленні соціального 
проекту) навчання може відбуватися в он-лайн формі за погодженням із викладачем.  

Оцінювання 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Модуль 1 (теми 1-12) – усне і письмове опитування, розв’язки 
практичних задач, тести 

60 

Модуль 2 (ІНДЗ)  – презентації до тем 20 

Залік – тести, завдання 20 
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