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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 
 

Відповідно до змісту освітньої програми вивчення дисципліни 
«Правознавство» спрямоване на ознайомлення із системою норм, що 
регулюють діяльність галузей економіки України і різних сфер суспільного 
життя: адміністративних, цивільних, сімейних, трудових, господарсько-
правових, аграрних, земельних, цивільно-процесуальних, господарсько-
процесуальних, кримінальних, а також норм, що є засадничими для 
існування держави і права взагалі. Значна увага приділяється вивченню основ 
конституційного права України, насамперед Конституції України як 
правового акта, що закріплює основи суспільного та державного ладу 
України.  

Курс забезпечує формування громадянських засад фахівця, свідомого 
ставлення керівника-господарника до оптимальної організації 
життєдіяльності суспільства.  

Теоретичний матеріал закріплюється на практичних заняттях, для яких  
виділяється 12 годин. Передбачено опрацювання текстів правових 
документів, монографій, іншої навчальної літератури,  вирішення тестових 
завдань і мікроситуацій з питань, що виникають у різних сферах суспільних 
правовідносин, ознайомлення з практикою діяльності правозахисних і 
правоохоронних органів.   Практичні  заняття проводяться з групою.  

Викладач, який веде практичні заняття, сам визначає коло питань і 
завдань, які студенти повинні вирішити. 

Основною формою контролю з дисципліни на денній формі навчання є 
поточний контроль знань: усне опитування (індивідуальне, фронтальне, 
групове), бесіда із залученням життєвого досвіду студентів, з'ясуванням їх 
особистої позиції, з урахуванням їх власної ролі в життєдіяльності коледжу. 
Проміжною формою контролю є модульний тест. Підсумковою формою 
контролю є залік. 



Очікувані результати навчання з дисципліни 
Здобувач вищої освіти повинен: 
- вміти використовувати  у виробничій і соціальній діяльності 

фундаментальні поняття і категорії державотворення для  обґрунтування 
власних світоглядних позицій та політичних переконань з урахуванням  
процесів соціально-політичної історії України, правових засад, етичних норм 
та культури поведінки. Здатність використовувати знання й уміння з 
теоретичної граматики, теоретичної фонетики, лексикології, стилістики для 
іншомовного комунікативного спілкування основною іноземною мовою. 

Майбутній фахівець повинен мати наступні компетенції: 
- здатність застосовувати знання у  практичних ситуаціях. 
 

Теми лекцій 
 

1. Основні положення теорії держави. Основні положення теорії права. 
Основні сучасні концепції держави. Правосвідомість. Законність і правопорядок. 
Юридична відповідальність. 
2. Загальні засади  конституційного права.  
Основні характеристики Конституції України як Основного Закону держави. 
Характеристика засад конституційного ладу в Україні. Основні етапи розвитку 
української державності. Історичні передумови розвитку конституційного процесу в 
Україні. Конституційний статус особи. Держава за Конституцією України. 
Самоврядування за Конституцією України. 
3. Загальні засади адміністративного права України.  
Адміністративні правопорушення і адміністративна відповідальність. 
4. Загальні засади цивільного права України.  
Право власності. Зобов'язальне право. Цивільно-правова відповідальність. Спадкове 
право. 
5. Загальні засади сімейного права України.  
Шлюб за сімейним законодавством. Усиновлення (удочеріння). Опіка. Акти цивільного 
стану. 
6. Загальні   засади   трудового   права   України.    
Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата. Гарантії та 
компенсації. Правове регулювання відповідальності сторін трудового договору. 
7. Загальні засади процесуального  права України.  
Порядок розгляду цивільних і господарських судових справ. Нотаріат в Україні. 
8. Загальні засади кримінального права України.  
Характеристика окремих видів злочинів.   
9. Загальні засади господарського права України.  
Регламентація підприємницької діяльності. Характеристика господарських договорів. 
Господарсько-правова відповідальність.  
10 Загальні засади аграрного права України.  
Характеристика     правового     регулювання сільськогосподарської діяльності. 
Аграрно-договірні зобов'язання. 
11. Загальні засади земельного права України.  
Регламентація  землеволодіння  і землекористування  в Україні.  Порядок вирішення 
земельних спорів. Види юридичної відповідальності за порушення земельного 



законодавства. Окремі норми землевідведення. 
 

Теми практичних занять 
 

1. Правове й теоретичне обґрунтування державотворчих і 
управлінських процесів 

2. Правове регулювання цивільних відносин 
3. Правове регулювання сімейних відносин 
4. Правове регулювання трудових відносин 
5. Правовий аналіз елементів складу злочину 
6. Правове  регулювання відносин господарювання 
 

 


