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ВСТУП
Програма вивчення нормативної (або вибіркової) навчальної дисципліни «Правознавство»
складена відповідно до освітньої програми підготовки напряму - бакалавр для
неюридичних спеціальностей
Предметом вивчення навчальної дисципліни є: основні положення законодавства
України, основні категорії теорії держави і права
Міждисциплінарні зв’язки: історія України, історія держави і права України,
філософія права
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Змістовий модуль І. Загальна характеристика понять: держава і право
Змістовий модуль 2. Основи публічного права України
Змістовний модуль 3. Основи приватного права України
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни «Правознавство» є засвоєння студентами основних
теоретичних положень і понять національного права України,розуміння ними Конституції
та чинного законодавства України, закономірностей побудови правової держави,
формування в них високого рівня правової свідомості та правової культури, вміння
тлумачити і правильно застосовувати нормативно – правові акти в практичній діяльності,
грамотно оцінювати юридичні факти,вільно орієнтуватися в сучасному правовому полі.
Завданням навчальної дисципліни є надання студентам системних знань з
юридичних наук, виховання в них поважного ставлення до Конституції, законів й
підзаконних актів України. Засвоєння специфічної фахової термінології, певного
правового мінімуму знань з конституційного, цивільного, сімейного, трудового,
адміністративного, фінансового, господарського, кримінального права України –
неодмінна передумова майбутньої професійної діяльності фахівця в обставинах сучасного
економічного життя. І тому вивчення цього інтегрованого курсу є обов’язковим
елементом підготовки спеціаліста з вищою освітою незалежно від спеціальності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
загальнотеоретичні правові поняття та терміни;
структуру права та законодавства;
поняття і ознаки правосвідомості та правової культури, правової поведінки та
юридичної відповідальності;
питання функціонування системи права, дії механізму правового
регулювання;
підстави виникнення, зміни та припинення правових відносин;
органи державної влади та місцевого самоврядування України;
судові, правоохоронні та правозахисні органи України;
правила підготовки та застосування нормативно-правових актів в Україні.
вміти:
застосовувати
загальнотеоретичі
поняття
і
терміни
та
вміти
використовувати їх;
охарактеризовувати і тлумачити норми Конституції та чинного
законодавства України;
правильно застосовувати у практичній діяльності та повсякденному житті
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закони та підзаконні акти України;
орієнтуватися в сучасному правовому полі;
розмежовувати правові відносини у суспільстві;
використовувати правові процедури захисту прав і свобод людини в
судових та інших державних органах України;
правильно користуватися спеціальною літературою з різних галузей права
України.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль І. Загальна характеристика понять: держава і право
ТЕМА 1. Визначення понять держава і право
Місце і роль держави і права в системі суспільства. Поняття держави. Ознаки
держави. Поняття права. Поняття, ознаки і види правомірної поведінки.
ТЕМА 2. Загальна характеристика правовідносин
Склад правовідносин. Поняття та ознаки правовідносин. Зміст правовідносин.
Види правовідносин.
Змістовий модуль 2. Основи публічного права України
ТЕМА 1.Основи Конституційного права України
Основи конституційного ладу України. Формування громадянського суспільства в
Україні. Правова держава. Основні напрями формування правової держави в Україні.
ТЕМА 2. Основи адміністративного права України
Поняття, предмет і метод адміністративного права України.
Система і джерела адміністративного права. Характеристика Кодексу про адміністративні
правопорушення. Адміністративні правовідносини.
Поняття адміністративної відповідальності. Адміністративні стягнення: поняття та
види
ТЕМА 3. Основи кримінального права України
Основні поняття і система кримінального права України. Характеристика Кримінального
кодексу України. Кримінальна відповідальність та її підстави. Поняття злочину та його
ознаки. Склад злочину, стадії злочину, співучасть у злочині.
Кримінальне покарання. Поняття та ознаки.
Змістовний модуль 3. Основи приватного права України
ТЕМА 1. Основи цивільного права України
Громадяни та юридичні особи як суб'єкти цивільного права, відносини, що регулюються
цивільним правом. Цивільна правоздатність та цивільна дієздатність суб'єктів. Право
власності та його Конституційний захист. Форми та види власності. Поняття цивільної
угоди та цивільного договору.
Договір купівлі-продажу, майнового найму (оренди), позики ).
Цивільна юридична відповідальність.
ТЕМА 2. Основи трудового права України
Поняття, сторони та зміст трудового договору, порядок його укладання.
Порядок припинення трудового договору .з ініціативи працівника, власника або
уповноваженого ним органу. Робочий час і час відпочинку.
Юридична відповідальність за порушення трудової дисципліни
ТЕМА 3. Основи сімейного права України
Сімейні правовідносини: поняття, види, склад. Акти громадянського стану.
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Шлюб: поняття, умови реєстрації, порядок припинення. Недійсність шлюбу.
Особисті і майнові правовідносини подружжя.
Особисті і майнові права і обов’язки батьків і дітей.
Усиновлення (удочеріння). Опіка та піклування.
3. Рекомендована література
Нормативно-правові акти
1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. (Із
змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р. № 2222-ІV.
– Харків: Одіссей, 2006. – 48 с.
2. Про прийняття Конституції України і введення її в дію. Закон України // ВВР.- 1996№ 30
3. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості
Верховної Ради України.-1990.-№ 31.
4. Про громадянство України. Закон України в редакції від 18 січня 2001 року //
Відомості Верховної Ради України. - 2001, - № 13. - Ст. 65.
5. Кодекс законів про працю України. Чинне законодавство станом на 01.09.2013 року
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення Документ 80731-10
7. ЦКУ Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (ЦК)
8. Кримінальний кодекс України
9. Сімейний кодекс України
НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА
1. Кубах А.І. Конспект лекцій з дисципліни "Правознавство".- Х.: ХНАМГ, 2006.
2. Ківалов С. Основи правознавства України : Підручник. - Х.: Одісей, 2002.
3. Основи конституційного права України/ Копейчиков В.В.- К.: Юрінком,
1997.
4. Копейчиков В.В. Правознавство .- К.: Юринком, 2003.
5.Правознавство/ Пилипенко П.:Навч.пос.- Львів: Новий світ-2000,2006.
6.Настюк М. Основи правоведения Украиньї: Уч. Пос. Х.:Одиссей , 2004.
1. Нормативна база
2. Джерела
3. Електронні бази законодавства України: Інфодиск: "Законодавство України"
(нормативно-правова база українською мовою — понад 80000 документів); ЛИГА:
ЗАКОН;
Нормативні акти України; Парус-Консультант; Юрист + Закон.
4. Верховна Рада України — http:// www.rada.gov.ua
5. Президент України — http:// www.ргеsident. gov.ua
6. Кабінет Міністрів України — http:// www.kmu. gov.ua
7. Конституційний суд України — http:// www.ccu. gov.ua
8. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини — http:// www.ombudsman.
gov.ua
Спеціальна література
1. Кубах А.І. Конспект лекцій з дисципліни "Правознавство".- Х.: ХНАМГ, 2006.
2. Ківалов С. Основи правознавства України : Підручник. - Х.: Одісей, 2002.
3. Основи конституційного права України/ Копейчиков В.В.- К.: Юрінком,
1997.
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4. Копейчиков В.В. Правознавство .- К.: Юринком, 2003.
5.Правознавство/ Пилипенко П.:Навч.пос.- Львів: Новий світ-2000,2006.
6.Настюк М. Основи правоведения Украиньї: Уч. Пос. Х.:Одиссей , 2004.
Методична література
Чукаєва В.О. опорний конспект лекцій до вивчення дисципліни «Основи
правознавства » [ Текст ] / В.О.Чукаєва . – Д.: РВВ ДНУ, 2013 – с. на електронному носії
11. Інформаційні ресурси
Електронні бази законодавства України: Інфодиск: "Законодательство України"
(нормативно-правова база українською мовою — понад 80000 документів); ЛИГА:
ЗАКОН;
Нормативні акти України; Парус-Консультант; Юрист+Закон.
Верховна Рада України — http:// www.rada.gov.ua
Президент України — http:// www.ргеsident. gov.ua
Кабінет Міністрів України — http:// www.kmu. gov.ua
Конституційний суд України — http:// www.ccu. gov.ua
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини — http:// www.ombudsman. gov.ua

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік
5. Засоби діагностики успішності навчання
Процес вивчення навчальної дисципліни передбачає такі види контролю:
Поточний - за змістом він включає перевірку ступеня розуміння та засвоєння
студентом навчального матеріалу, умінь самостійно опрацьовувати нормативно-правові
акти та навчально-методичну літературу, здатність осмислити зміст вивчаємої теми, умінь
публічно чи письмово представити певний матеріал, а також пепевірку завдань
самостійної роботи;
Тестовий метод;
Самоконтроль;
Самооцінка;
Підсумковий - здійснюється у формі письмової комплексної контрольної роботи,
яка охоплює матеріал тем модуля. Кожен студент отримує індивідуальний варіант
контрольних завдань.
Поточне тестування та самостійна робота
Модуль 1

Сума

Змістовий Змістовий Змістовий Загальна
модуль І
модуль II модуль IIІ Модульна
робота
20
20
20
40

100
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Шкала оцінювання:
Оцінка за національною шкалою
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
90-100
82-89
75-81
64-74
60-63

0-59

для
ОЦІНКА екзамену,диференційованого
ЕСТS
заліку, курсового проекту
(роботи), практики, держаної
атестації
A
відмінно
B
добре
C
D
задовільно
E
FX
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
F
повторним вивченням
дисципліни

для заліку

зараховано

не зараховано з можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

1)
Контрольні поточні роботи за змістовними модулями 1,2,3 - загальна
максимальна оцінка 60 балів:
- За контрольну роботу за змістовним модулем 1 - 20 балів ( тест – 1 бал за кожну
правильну відповідь на 20 питань)
- За контрольну роботу за змістовним модулем 2 -20 балів ( тест – 1 бал за кожну
правильну відповідь на 20 питань)
- За контрольну роботу за змістовним модулем 3 -20 балів ( тест 1 - бал за кожну
правильну відповідь на 20 питань)
2) Контрольно-модульна робота максимальна оцінка – 40 балів:
Письмова робота у формі тесту – 1 бал за кожну правильну відповідь – 30 питань і 10
балів за розв’язання задачі
Примітка: КМР об'єднує в собі зміст усіх діагностик за окремими змістовними
Змістовни модулі включать такі теми:
Змістовний модуль
1
Теми 1-2
Підписи розробників

Змістовний модуль
2
Теми 3, 4, 5

Змістовний модуль
3
Теми 6, 7, 8
В.О. Чукаєва
М.І. Саєнко
О.В. Корнєва

Підпис завідувача кафедри

Л.М. Мудриєвська
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