
МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ. 

 

Метою навчальної дисципліни «Правознавство» є формування системи 

знань з основ теорії держави і права та провідних галузей національного права 

України (конституційного, кримінального, адміністративного, цивільного, 

сімейного, трудового, екологічного та ін.); теоретичних і практичних навичок 

діяти згідно з нормами права у конкретних життєвих ситуаціях, професійній 

діяльності, демонструвати правову компетентність і непримиренність до 

протиправної поведінки; засвоєння основних методів правового регулювання 

найважливіших питань суспільного та державного життя; з’ясування засад 

юридичного забезпечення участі громадян у процесі здійснення публічної 

влади в державі.  

 

Завданнями навчальної дисципліни є: формування правової свідомості та 

правової культури студентської молоді, надання допомоги студентам у 

з’ясуванні проблем становлення державності та правової системи України, 

правового забезпечення створення засад громадянського суспільства, 

демократичної держави соціально-правового спрямування, ознайомлення з 

механізмом захисту прав та свобод людини і громадянина, порядком розгляду 

цивільних, адміністративних і кримінальних справ, формування вмінь та 

навичок користування нормативно-правовими актами. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент повинен  

знати: 

 - понятійний апарат та ключові положення теорії держави і права; 

 - основні закономірності побудови і функціонування держави як форми 

організації суспільного життя; 

 - основні закономірності розвитку і функціонування права як способу 

упорядкування суспільних відносин;  

 - поняття та види правопорушень і юридичної відповідальності; 

 - основні положення Конституції України; 

 - основи конституційного ладу та юридичні властивості правового статусу 

особи;  

 - форми безпосередньої демократії, конституційно-правові основи 

організації та здійснення державної влади в Україні; 

 - основи цивільного права як галузі права України, цивільних 

правовідносин, а також способи захисту цивільних прав та інтересів; 

 - правову природу правочинів та інституту представництва у цивільному 

праві; 

 - основи сімейного права як галузі приватного права України; 

 - юридичну природу, види, підстави та порядок укладання (припинення) 

трудового договору згідно чинного законодавства; 

 - загальну характеристику екологічного права як галузі права України; 

 - основи інституту покарання, а також з’ясувати: які покарання 

застосовуються до осіб, що вчинили злочин, і передбачені Кримінальним 

кодексом України; 

 



вміти: 

 - вільно володіти основними поняттями та категоріями, якими оперує 

правознавство, правильно застосувати їх при оцінюванні конкретних ситуацій; 

 - орієнтуватися в джерелах права, аналізувати та тлумачити їх; 

 - визначати, які правовідносини виникли, предметом регулювання якої 

галузі права вони є; 

 - правильно застосовувати норми права у різних життєвих ситуаціях.  

 


