
Правознавство 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: опанування здобувачами 

вищої освіти широких теоретичних і практичних правових знань, засвоєння 

найважливіших положень провідних галузей права України, формування 

правової свідомості та правової культури. 

Основні завдання навчальної дисципліни: набуття здобувачами вищої 

освіти знань про основоположні відомості з теорії держави і права, основи 

конституційного, цивільного, трудового, адміністративного та кримінального 

права; вмінь орієнтуватися в чинному законодавстві, аналізувати зміст 

нормативних актів, застосовувати теоретичні знання та принципи 

нормативних актів у практичному житті; навичок щодо роботи з нормативно-

правовими актами, правильного користування юридичною термінологією, 

правильного застосування правових норм у виробничо-службовій діяльності. 

Компетентності: 

Загальні: 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК04. Здатність працювати автономно.  

ЗК12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні.  

Фахові: 

СК4. Застосовувати знання права та податкового законодавства в 

практичній діяльності суб’єктів господарювання. 

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. 

 

Програмні результати навчання: 

ПР20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної 

відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом.  

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави.  

ПР22. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Основи теорії права і держави. 

Тема 2. Конституційне право України. 



Тема 3. Адміністративне право. 

Тема 4. Цивільне право. 

Тема 5. Трудове право. 

Тема 6. Аграрне, земельне та екологічне право. 

Тема 7. Кримінальне право. 

Тема 8. Судові та правоохоронні органи України. 

Тема 9. Розгляд цивільних, адміністративних, кримінальних справ. 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 90 год 

Кількість кредитів 3 

Форма семестрового контролю екзамен 


