
Опис окремої одиниці освітньої навчальної дисципліни 

1.2. Правознавство.  
Тип дисципліни:  
вибіркова.  
Семестр:  
п’ятий.  
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції –16, практичні 
– 16.  
Лектори:  
к. іст. н., доцент Тиміш Л.І.  
Результати навчання: 
- знати основні ознаки держави і права як важливих суспільних інститутів, основні теорії 

походження держави та сучасні концепції сутності держави;  
- аналізувати предмет і метод правового регулювання основних галузей національної 

системи права: конституційного, трудового, сімейного, цивільного і цивільно-
процесуального, господарського, адміністративного, кримінального, екологічного і 

земельного;  
- розкрити зміст основних нормативно-правових актів, що є джерелами вищеназваних 

галузей системи права України; 
- вміти застосовувати попередні знання про державу і право для їх подальшого 

розумового пізнання;   
- досліджувати найсуттєвіші ознаки державно-правових явищ і процесів;   
- застосовувати правові норми для оцінювання конкретної життєвої ситуації.  

Спосіб навчання: 

аудиторне.  
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
– політологія;  

– філософія;  

– соціологія;  

Зміст навчальної дисципліни:  
Основи теорії держави.  Основи теорії права. Основи конституційного права України.  

Основи трудового права України.  Основи сімейного права України. Основи цивільного 

права України. Основи кримінального права України.  Основи екологічного і земельного 

права України.  
Рекомендована література:  
1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 

30. 2. Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Копейчикова. – К.: Юрінком Інтер, 

2001. – 320 с. 3. Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія держави та 

права: Підручник. – Львів: «Новий Світ-200», 2003. – 584 с. 4. Правознавство: Підручник / 

За відп. ред. О. В. Дзери. – 10-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 848 с. 
5.Ромовська З.В. Українське сімейне право: Підручник для студ. вищ. навч. закл. – К.: 

Правова єдність, 2009. – 500 с. 6.Правознавство: Підручник для студ. вищ. навч. закл. /А. 

І. Берлач, С.С. Бичкова, Д. О. Карпенко та ін. – 2-е вид., доп. – К.: Правова єдність, 2009. – 
288 с.  
Форми та методи навчання:  
лекції, практичні заняття, самостійна робота.  
Методи і критерії оцінювання:  
– поточний контроль: відповіді на практичних заняттях, виконання індивідуального 

завдання, самостійної роботи та підсумкова співбесіда.  

– підсумковий контроль: залік у п’ятому семестрі.  

100-бальна шкала оцінювання.  



Мова навчання:  
українська.  

Кафедра:  
правознавства, соціології та політології. 
 


