
ПРАВОЗНАВСТВО 
 

Мета курсу – формування у студентів знання та розуміння законодавства 
України; переконаності щодо ефективності права як засобу регулювання 
переконаності щодо ефективності права як засобу регулювання суспільних 
відносин; звички вчиняти дії відповідно до приписів правових норм; вміння 
використовувати у практичній діяльності правові знання, реалізовувати і 
захищати свої суб’єктивні права і законні інтереси, виконувати юридичні 
обов’язки.  

Міжпредметні зв’язки. Курс «Правознавство» має безпосередній зв'язок 
із такими дисциплінами як: «Цивільне право», «Медичне право». 
 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати знання про поняття, ознаки, 
походження та форми держави, поняття, принципи і функції права, норми права 
та інші соціальні норми, систему права і систему законодавства, поняття правові 
відносини, правопорушення і юридичну відповідальність; здатність 
застосовувати знання з найважливіших галузей законодавства: конституційного, 
цивільного, сімейного, трудового, кримінального. 

Програмні результати навчання: 
знати: поняття, сутність, походження, функції держави; поняття, сутність 

та походження права; елементи системи права і системи законодавства; основні 
ознаки і види правовідносин; поняття і види правовідносин; поняття та ознаки 
правопорушення і юридичної відповідальності; основи конституційного 
законодавства України; основи цивільного законодавства України; основи 
сімейного законодавства України; основи трудового законодавства України; 
основи кримінального законодавства України; 

вміти: вільно володіти правовою термінологією; вирішувати завдання з 
основ цивільного, сімейного, трудового та кримінального законодавства; на 
практиці застосовувати норми різних галузей права; обґрунтовувати вибір 
правової норми, якої потребує певна ситуація; здійснювати пошук потрібної 
правової норми в законодавстві України; реалізовувати суб’єктивні права і 
юридичні обов’язки; давати аналіз і тлумачення нормам права, нормативно-
правовим актам. 

володіти: понятійно-категоріальним апаратом правознавства. 
Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Основи держави і права. Поняття, сутність та походження держави. Форма 

держави. Поняття, сутність та походження права. Система права. Система 
законодавства. Правові відносини. Правомірна поведінка, правопорушення, 
юридична відповідальність. 

Галузі законодавства України. Основи конституційного права України. 
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування в Україні. 
Правоохоронні органи. Основи цивільного законодавства. Основи сімейного 
законодавства. Основи трудового законодавства України. Загальна 
характеристика кримінального законодавства України.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
– 90 годин, у т. ч. – 34 години аудиторних занять і 56 годин – самостійна та 
індивідуальна робота. 



Форма семестрового контролю: залік. 
 
 
 


