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Прореквізити та постреквізити дисципліни 

Прореквізити дисципліни: українська мова (за професійним спрямування), 

історія України, соціологія, економічна теорія. 

Постреквізити дисципліни: охорона праці, менеджмент соціально – 

культурної сфери, педагогіка та психологія. 

Призначення дисципліни 

Навчальна дисципліна "Основи правознавства" займає провідне місце у 

структурно- логічній схемі підготовки фахівця за освітньо – кваліфікаційним 

рівнем "бакалавр", оскільки правознавство - це сфера знань про закономірності 

виникнення, розвитку та функціонування права і держави, а також про їх 

втілення і роль у суспільстві, у свідомості людини.  

У результаті вивчення  навчальної дисципліни "Основи правознавства" 

бакалаври повинні мати такі головні загальні компетентності: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

-здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, 

усвідомлюючи цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність  його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод  людини і громадянина в Україні. 
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такі спеціальні компетентності:  

- здатність володіти науково- аналітичним апаратом та використовувати 

професійні знання у практичній діяльності. 

- Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій. 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи правознавства» є 

формування у студентів знань про загальні закономірності виникнення, 

розвитку та функціонування держави і права, а також систему основних 

понять юриспруденції; засвоєння студентами основних теоретичних положень 

і понять національного права України, розуміння ними Конституції України 

та чинного законодавства, закономірностей побудови правової держави.  

Основні завдання вивчення дисципліни - надати студентам 

систематичні знання з юридичних наук, засвоєння специфічної фахової 

термінології, певного правового мінімуму знань з теорії держави та права, 

конституційного, адміністративного, фінансового, житлового, сімейного, 

цивільного, трудового, кримінального законодавства України.  

Очікувані результати навчання 

Відповідно до освітніх програм «Спів (академічний, народний»), 

«Інструментальне виконавство (за видами)» вивчення навчальної 

дисципліни «Основи правознавства» забезпечує досягнення здобувачами 

вищої освіти таких програмних результатів навчання (ПРН): 

Програмні результати навчання Шифр ПРН 

Застосовувати теоретичні знання та навички в менеджерській 

практичній діяльності. 

 

  ПРН 11 

Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів 

організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної 

освіти. 

  ПРН 16 

 

Очікувані результати навчання, які повинні бути досягнуті 

здобувачами освіти після опанування навчальної дисципліни «Основи 

правознавства»: 

Очікувані результати навчання з 
дисципліни 

Шифр ПРН 

Застосовувати теоретичні знання та навички в менеджерській 

практичній діяльності. 
 

  ПРН 11 

Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів 

організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної 

освіти. 
 

  ПРН 16 

У результаті вивчення  навчальної дисципліни студент повинен: 



знати: 

— загальні положення основних галузей права України;  

— зміст правових положень, які формують правовий стан людини та 

громадянина у державі; 

— структуру, форми та механізми діяльності держави і права, 

співвідношення правових систем, сучасні політико-правові доктрини; 

— визначення понять і категорій, що характеризують базові елементи 

механізму правового регулювання (норма права, правові відносини, 

правопорушення, юридична відповідальність тощо);  

— перелік профілюючих, спеціальних і комплексних галузей права 

України, їх ідентифікуючі ознаки (предмет і метод правового 

регулювання);  

— основоположні нормативні акти України;  

— основні положення різних галузей права;  

— систему органів державної влади та органів місцевого самоврядування в 

Україні. 

вміти:  

- працювати з першоджерелами та навчальною літературою;  

-  розрізняти держави за їхньою формою правління, територіального 

устрою, політичного режиму;  

- застосовувати юридичну термінологію та інструментарій;  

- орієнтуватись у реаліях сучасного політико-правового устрою держави;  

- застосовувати знання в практичній діяльності;  

- визначати те правове регулювання, що його мають отримувати різні 

суспільні відносини; 

-  тлумачити зміст норми права, використовуючи базові поняття 

правознавства. 

Зміст і структура курсу 

 

 

 

Назва  
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Змістовний модуль №1 

Загальне вчення про 

державу. Україна – 

суверенна держава.  

4 2 

 

2 

 20 2  18  



Поняття і загальна 

характеристика 

права.  

6 4 

 

2 

 

Структура правової 

системи. 
6 2 

 
4 

 

Юридична 

відповідальність. 
6 2 

 
4 

 

Змістовний модуль № 2 

Основи 

конституційного 

законодавства 

України. 

4 2 

 

2 

 10 2  8  

Місцеве 

самоврядування в 

Україні.  

4 2 

 

2 

 

Основи фінансового 

законодавства 

України. 

4 2 

 

2 

 

Основи 

адміністративного 

законодавства 

України. 

6 2 

 

4 

 12 2  10  

Основи 

екологічного 

законодавства 

України. 

4 2 

 

2 

 

Основи 

кримінального 

законодавства 

України. 

4 4 

 

- 

 

Злочини проти 

основ національної 

безпеки України 

4 - 

 

4 

 12 2  10  

Обставини, що 

виключають 

кримінальну 

відповідальність. 

4 2 

 

2 

 

Змістовний модуль № 3 

Основи цивільного 

законодавства 

України. 

4 2 

 

2 

 20 2  18  

Основи сімейного 

законодавства 

України. 

4 2 

 

2 

 



Майнові і немайнові 

права і обов’язки 

подружжя, батьків, 

дітей. 

4 2 

 

2 

 

Основи житлового 

законодавства 

України. 

4 2 

 

2 

 

Основи земельного 

законодавства 

України. 

 

4 2 

 

2 

 

Загальна 

характеристика 

кодексу законів про 

працю України. 

4 2 

 

2 

 16 2  14  

Прийняття на 

роботу, звільнення з 

роботи. 

4 2 

 

2 

 

Трудова 

дисципліна. 

Правила 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

4 2 

 

2 

      

Робочий час і його 

види. Поняття і 

види часу 

відпочинку. 

2 - 

 

2 

 

Всього: 90 42  48  90 12  78  

 

Самостійна робота студентів 

(денна форма) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Поняття держави і права. 2 

2 Політичні режими 2 

3 Форми державного устрою 2 

4 Структура правової системи 2 

5 Поняття правопорушення та його склад 2 

6 Поняття і види юридичної відповідальності 2 



7 Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина. 2 

8 Принципи верховенства культурної та мовної політики в Україні. 2 

9 Бюджетна система України 2 

10 Поняття адміністративного правопорушення і його відмінність від 

дисциплінарного проступку. 

2 

11 Види адміністративних стягнень 2 

12 Відповідальність за порушення екологічного законодавства 2 

13 Поняття і ознаки злочину. Класифікація злочинів. 2 

14 Відповідальність за злочини проти основ національної безпеки 

України 

2 

15 Обставини, які виключають кримінальну відповідальність 2 

16 Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Особисті 

майнові і немайнові права фізичних осіб 

2 

17 Шлюб і умови його укладання. Державна реєстрація шлюбу 2 

18 Майнові і немайнові права і обов'язки подружжя, батьків і дітей 2 

19 Форми реалізації права громадян на житло 2 

20 Права і обов’язки землекористувачів 2 

21 Загальна характеристика кодексу законів про працю України 2 

22 Прийняття на роботу, звільнення з роботи 2 

23 Трудова дисципліна. Правила внутрішнього трудового розпорядку 2 

24 Робочий час і його види. Поняття і види часу відпочинку 2 

 Всього 48 

Самостійна робота студентів 

(заочна форма) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Поняття держави і права. 4 

2 Політичні режими 4 

3 Форми державного устрою 2 

4 Структура правової системи 4 

5 Поняття правопорушення та його склад 2 



6 Поняття і види юридичної відповідальності 2 

7 Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина. 2 

8 Принципи верховенства культурної та мовної політики в Україні. 4 

9 Бюджетна система України 2 

10 Поняття адміністративного правопорушення і його відмінність від 

дисциплінарного проступку. 

4 

11 Види адміністративних стягнень 4 

12 Відповідальність за порушення екологічного законодавства 2 

13 Поняття і ознаки злочину. Класифікація злочинів. 4 

14 Відповідальність за злочини проти основ національної безпеки 

України 

4 

15 Обставини, які виключають кримінальну відповідальність 2 

16 Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Особисті 

майнові і немайнові права фізичних осіб 

4 

17 Шлюб і умови його укладання. Державна реєстрація шлюбу 4 

18 Майнові і немайнові права і обов'язки подружжя, батьків і дітей 4 

19 Форми реалізації права громадян на житло 2 

20 Права і обов’язки землекористувачів 4 

21 Загальна характеристика кодексу законів про працю України 4 

22 Прийняття на роботу, звільнення з роботи 4 

23 Трудова дисципліна. Правила внутрішнього трудового розпорядку 2 

24 Робочий час і його види. Поняття і види часу відпочинку 4 

 Всього 78 

 

Методи навчання 

Методи пояснювально-ілюстративні: лекції (лекція-бесіда, лекція-діалог, 

інтерактивна лекція з використанням мультимедійних презентацій). 

Методи проблемного викладу: проблемні диспути. 

Методи частково-пошукові: написання доповідей, наукових повідомлень, 

рефератів та мотиваційного листа, виконання творчих завдань (складання 

словника) та тестів. 
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Іншина, І. М. Шопіної. – К.: Правова єдність, 2008. – 456 с.  

22. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. Із змінами та 

доповненнями // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-16 

 

 Основна: 

1. Правознавство : підручник / Г. І. Балюк [та ін.] ; відп. ред. О. В. Дзера. − К. 

: ЮрінкомІнтер, 2019. − 632 c.  

2. Правознавство : навч. посіб. / П. С. Корнієнко ; [під ред. Черушевої Г. Б.]. − 

К.:Четверта хвиля, 2012. − 557 с.  

3. Пилипчатіна Л. М. Правознавство : [посібник] / Л. М. Пилипчатіна. − Х. : 

Весна : Співак В. Л.,2013. − 223 с.  

4. Правознавство : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Ю. Е. Губені та ін.] ; за 

ред. Ю.Е. Губені, Р.П.Возняка, В.І. Андріїва. − Львів : Українські технології, 

2014. − 407 с.  

5. Правознавство : підручник для студентів ВНЗ / [Богачова Л. Л. та ін.]. − Х. : 

Фоліо,2014.−635с. URL: 
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Романадзе Л. Д.. –Одеса: Атлант, 2015. – 554 с. 

 7. Адміністративне право України. Т. 1: Загальне адміністративне право / 

[Галунько В. В. та ін. ; за заг. ред. В. В. Галунька]. – 2011. – 320 с. 

 8. Жернаков В.В. Трудове право: підручник. – Х.: Право, 2013. – 496 с 

 9. Кримінальне право України: навч. посіб. / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко / 

за заг. ред. О. М. Джужи. – 2011. – 392 с 

10. Основи правознавства: навч. посіб. (для підготовки абітурієнтів до втупних 

випробувань) / Є. О. Гіда, Є. В. Білозьоров, А. М. Завальний, А. О. Осауленко; 

за заг. ред. Є. О. Гіди. – К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2011. – 184 с.  
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11. Бойко І. С. Порівняльне правознавство : навч. посіб. / І. С. Бойко, Б. В. 

Бабін. – 2-ге вид., випр. та допов. – О. : Фенікс, 2011. – 152 с. 

13. Загальна теорія держави і права : підручник / за ред.: М. В. Цвік, О. В. 

Петришин. – Х. : Право, 2010. – 584 с.  

14. Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних 

тенденцій розбудови державності :монографія / за заг. ред.     Ю. Л. 

Бошицького. – К. : Кондор, 2012. – 616 с.  

15. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА Навчальний посібник За заг. ред. д.ю.н, 

проф. Гусарєва С.Д., д.ю.н, проф. Тихомирова О.Д. Київ Освіта України 2017. 

16. Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних 

тенденцій розбудови державності :монографія / за заг. ред. Ю. Л. 

Бошицького. – К. : Кондор, 2012. – 616 с.  

17. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В., 

Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Видання друге. Херсон : 

ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 520 с. 

18. Мельник Р. Предмет адміністративного права. Право України. 2018. 

https://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_2018_3/pravo_2018_3_s10/ 

19. Горбач А. Адміністративно-правові відносини: теорія і практика: 

автореферат дисертації. Київ, 2019. 18 с. 

20. Александров Ю. В. Кримінальне право України. Загальна част. : 

[підручник] / Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько, О. О. 

Дудоров; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – Вид. 5-те, перероб. та 

доп. – К. : Атіка, 2009. – 407 с. 

21. Стрельцов Є. Л. Кримінальне право України. Загальна част. : [підручник] / 

Є. Л. Стрельцов; МОН України. – Вид. 4-те, перероб. та доп. – Х. : Одіссей, 

2009. – 327 с. 

22. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна част. : [підручник] / П. Л. 

Фріс.; МОН України. – К. : Атіка, 2009. – 511 с. 

23. Кримінальне право України. Загальна частина : [підручник для студ. ВНЗ] 

/ за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Вид. 4-те, перероб. та доп. – Х. : Право, 

2010. – 455 с. 

24. Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / [Берзін 

Павло Сергійович та ін.] ; за заг. ред. В. Навроцького. – К. : Юрінком Інтер, 

2013. – 711 с. 

25. Жаровська Г. П. Кримінальне право України (Загальна частина) : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Галина Жаровська, Олена Ющик; Чернів. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2013. – 302 с. 

26. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Вереша ; Акад. адвокатури України. –   К. 

: Центр учбової літератури, 2012. – 319 с. 

27. Сопільник Л. І. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. 

/ Л. І. Сопільник, М. П. Федоров ; Львів. ун-т бізнесу та права, ГУ МВС 

України у Львів. обл. – Л. : [б. в.], 2012. – 463 с. 
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 Додаткова: 

1. Зайчук О. В., Заєць А. П., Журавський В. С., Копиленко О. Л., Оніщенко Н. 

М. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / О. В. Зайчук (ред.), 

Н. М. Оніщенко (ред.). – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2008. 

– 688 c.  

2. Конституція та засади конституційного ладу України у питаннях та 

відповідях : навч. посіб. / Є. І. Григоренко, О. С. Передерій. – Х.: ХУПС, 2010. 

– 171 с.  

3. Курс лекцій: у 6-ти т. / Р. Б. Шишка (кер. авт. кол. ), О. Л. Зайцев, Є. О. 

Мічурін та ін.; за ред. Р. Б. Шишки та В. А. Кройтора. – Харків: Національний 

університет внутрішніх справ. 2004. – 417 с.  

4. Бірюков І. А., Заїка Ю. О. Цивільне право України. Загальна частина: навч. 

посіб. – К.: КНТ, 2006. – 480 c  

5. Дмитришин Ю. Л. Трудове право України: методичні матеріали для 

організації аудиторної та самостійної роботи студентів / Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 102 с. 

 6. Селецький С. І. Кримінальне право України. Загальна част. – 2-ге вид.: навч. 

поcіб. – Київ: ЦУЛ, 2008. – 248 с.  

8. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / М. І. Бажанов, 

Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; за ред. проф. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, 

В. Я. Тація. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 480 с. 

 9. Коталейчук С.П. Теорія держави та права в запитаннях і відповідях : навч. 

посіб. / С. П. Коталейчук, П. Я. Пісной. – К. : КНТ, 2011. – 560 c.  

Електронні інформаційні ресурси: 

1. https://www.rada.gov.ua Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 

2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index "Законодавство України"  

3. https://www.kmu.gov.ua Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України  

4. http://www.ccu.gov.ua Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України  

5. https://www.president.gov.ua Офіційний веб-сайт Президента України.  

6. http://www.nau.ua Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні 

акти України (НАУ)».  

7. http://www.osvita.org.ua Освітній портал 

Політика навчальної дисципліни 

- Здійснювати попередню підготовку до лекційних та практичних занять 

згідно з переліком рекомендованої літератури. 

- Брати активну участь в навчальному процесі. 

- Бути терпимими, відвертими і доброзичливими до однокурсників та 

викладачів, а також відкритими до конструктивної критики. 

- Усі завдання, передбачені програмою,  виконувати у встановлений 

термін. 



Контроль якості знань студентів 

Форми контролю знань студентів: 

- поточний; 

- підсумковий модульний; 

- семестровий підсумковий (залік). 

 Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, яка 

переводиться відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно») та шкалу європейської кредитно-трансферної 

системи (ЄКТС –А, В, С, D, E, FX, F). 

Політика оцінювання 

Оцінювання окремих видів навчальної роботи з дисципліни 

Вид діяльності 

здобувача вищої 

освіти 

Модуль 1 

Кількість Максимальна 

кількість 

балів(сумарна) 

Самостійна робота 3 9 

 

Комп’ютерне 

тестування при 

тематичному 

оцінюванні 

 

8 32 

Усне опитування 10 40 

 

Модульна контрольна 

робота 

 

3 9 

Залік 1 10 

 

Всього 100 

 

 

 

 

 



Шкала оцінювання 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

студент 

Відмінний 100-90 Вільно володіє навчальним мате- 

ріалом, висловлює свої думки, 

робить аргументовані висновки, 

рецензує відповіді інших студентів, 

творчо виконує індивідуальні та 

колективні завдання; самостійно 

знаходить додаткову інформацію 

та використовує її для реалізації 

поставлених перед ним завдань; 

вільно використовує нові 

інформаційні технології для 

поповнення власних знань 

Може аргументовано 

обрати раціональний 

спосіб виконання завдання 

й оцінити результати 

власної практичної 

діяльності; виконує

 завдання, 

непередбачені

 навчальною 

програмою; вільно 

використовує знання для 

розв’язання поставлених 

перед ним завдань 

Достатній 89-70 Вільно володіє навчальним 

матеріалом, застосовує знання на 

практиці; узагальнює і 

систематизує навчальну 

інформацію, але допускає незначні 

огріхи у порівняннях, 

формулюванні висновків, 

застосуванні теоретичних знань на 

практиці 

за зразком самостійно 

виконує практичні 

завдання, передбачені 

програмою; має стійкі 

навички виконання 

завдання 

Задовільний 69-51 Володіє навчальним матеріалом 

поверхово, фрагментарно, на рівні 

запам’ятовування відтворює певну 

частину навчального матеріалу з 

елементами логічних зав’язків, 

знає основні поняття навчального 

матеріалу 

Має елементарні, нестійкі 

навички виконання 

завдання 

Незадовільний 50-26 Має фрагментарні знання (менше 

половини) при незначному 

загальному обсязі навчального 

матеріалу; відсутні сформовані 

уміння та навички; під час 

відповіді допускаються суттєві 

помилки 

планує та виконує частину 

завдання за допомогою 

викладача 

Неприйнятний 25-1 Студент не володіє навчальним 

матеріалом 

Виконує лише елементи 

завдання, потребує 

постійної допомоги 

викладача 

Політика перескладання 

 Перескладання змістовного модуля здійснюється за бажанням студента 

один різ із зниженням оцінки на один бал від отриманого результату за 

чотирибальною системою оцінювання. Перескладання змістовного модуля 

відбувається з дозволу керівника курсу за наявності поважних причин. 



Політика академічної доброчесності 

 Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, використане під час виконання 

завдання. 

Політика відвідування 

 Відвідування занять є обов’язковим  компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали.  За об’єктивних причин (наприклад, хвороба) навчання 

може відбуватись в дистанційному режимі за погодженням із керівником 

курсу та презентувати виконані завдання під час консультації викладача. 

 


	Контактна інформація: vakulik7@gmail.com

