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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 1,5 

Галузь знань 

24 Сфера 

обслуговування 

Нормативна 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

 

Загальна кількість годин - 

45 

 

Семестр 

3-й  

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

 

аудиторних: - 1,4 год.  

самостійної роботи 

студента – 1,7 год  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Молодший спеціаліст 

Лекції 

14 год.  

Практичні, семінарські 

6  

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

25  год.  

Індивідуальні завдання 

– – 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загальної 

кількості годин   

для денної форми навчання – 0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: Метою викладання навчальної дисципліни «Основи правознавства» 

є формування у студентів необхідного обсягу знань Конституції та 

законодавства України, формування правосвідомості студентів як громадян 

України, прищеплення поваги до державності України. 

Завдання: Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі 

вивчення дисципліни, є засвоєння студентами основних принципів 

регулювання суспільних відносин, а саме: 

- Регулювання конституційних відносин; 

- Регулювання основоположних цивільних відносин (майнових та 

особистих немайнових); 

- Регулювання шлюбно-сімейних відносин; 

- Регулювання трудових відносин; 

- Регулювання екологічних відносин; 

- Регулювання кримінальних відносин. 

Студенти повинні вміти: 

- Враховувати правовий статус і повноваження державних органів 

законодавчої та виконавчої влади різних рівнів.  

- Враховувати права, свободи та обов’язки людини і громадянина, 

закріплені Конституцією України, користуватися правами і виконувати 

обов’язки. 

- Враховувати правовий статус і повноваження органів місцевого 

самоврядування, з якими виникають юридичні стосунки. 

- Використовувати нормативно-правові та інші документи галузі 

споживчої кооперації та конкретного підприємства (установи), 

проводити їх аналіз щодо відповідності положенням цивільного права. 

- Використовувати положення цивільного права в процесі підготовки 

нормативних та інших документів підприємства споживчої кооперації. 

- Використовувати положення цивільного права під час регулювання 

відносин власності та інших майнових стосунків. 



- Використовувати положення сімейного та цивільного права в процесі 

регулювання шлюбно-сімейних стосунків. 

- Використовувати положення трудового права під час регулювання 

(здійснення) трудових відносин на виробництві. 

- Використовувати основні положення чинного законодавства з охорони 

праці, цивільного захисту населення та територій від надзвичайних 

ситуацій та екологічного права. 

- Використовувати основні положення чинного законодавства України з 

інтелектуальної власності. 

- Використовувати основні положення кримінального права. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         2. Програма навчальної дисципліни. 

Розділ 1. Основи теорії держави і права. 

Тема 1.1. Загальні положення про державу і право. 

Тема 1.2. Загальна характеристика права України. 

Розділ 2. Основи конституційного та адміністративного права України. 

Тема 2.1. Основи конституційного та державного ладу України. 

Тема 2.2. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина. 

Тема 2.3. Основи адміністративного права і місцевого самоврядування. 

Розділ 3.Основи цивільного та фінансового права. 

          Тема 3.1. Загальні засади цивільного права.    

          Тема 3.2. Право власності. 

Тема 3.3. Право інтелектуальної власності. 

Тема 3.4. Зобов’язальне право. 

Тема 3.5. Окремі види зобов’язань. 

Тема 3.6. Поняття «Спадкове право». 

Тема 3.7. Основи фінансового права. 

Розділ 4.Основи сімейного права. 

Тема 4.1. Шлюбно-сімейні відносини. Права та обов’язки подружжя. 

Тема 4.2. Права та обов’язки батьків і дітей.  

Розділ 5. Основи трудового права. 

Тема 5.1. Загальні засади трудового права. 

Тема 5.2. Трудовий договір. 

Тема 5.3. Робочий час і час відпочинку. 

Тема 5.4. Охорона праці. 

Тема 5.5. Оплата праці. Дисциплінарна і матеріальна відповідальність. 

Розділ 6. Основи екологічного права. 

Тема 6.1. Природоресурсне та природоохоронне право. 

Тема 6.2. Надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру. 

Розділ 7. Основи кримінального права. Процесуальне право. 



Тема 7.1. Загальна характеристика Кримінального кодексу України. 

Кримінальні покарання та кримінальна відповідальність неповнолітніх. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Назви  

змістовних модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма  
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Тема 1. Основи теорії 

держави і права. 
6 2 - -  4       

Тема  2. Основи 

конституційного права 

України 

7 2 - 1  4 
      

Тема 3 Основи  

адміністративного 

права. 

5 2  1  2 
      

Тема  4. Основи 

цивільного права. 
7 2  1  4       

Тема 5. Основи 

сімейного права.  
7 2  1  4       

Тема 6. Основи 

трудового права.  
6 2  1  3       

Тема 7.. Основи 

кримінального  права. 
5 2  1  2       

Тема 8. Основи 

міжнародного права  
2   -  2       

Усього годин 45 14  6  25       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   4. Теми лекційних занять 

№  

з/п 
№ заняття Назва теми 

Кількість 

годин 

1 1. Тема лекції. Основи теорії  держави і права. 

План 

1. Держава, її ознаки, функції та форми. 

2. Право, джерело ознаки, форми та функції права. 

2 

2 2. Тема лекції  Основи конституційного та державного 

ладу України 

План 

1. Загальна характеристика конституційного 

права України. 

2. Конституція – Основний закон держави. 

3. Права свободи та обов’язки людини і 

громадянина. 

 

2 

3 3 Тема лекції. Основи адміністративного права та 

місцевого самоврядування  

                                План 

 1.  Загальна характеристика       адміністративного 

права України,    його  суб’єкти. 

 2. Адміністративна відповідальність та 

адміністративні стягнення. 

 3.  Основні засади  місцевого самоврядування. 

2  

4 5. Тема лекції   Загальні засади цивільного права                             

                           План 

1. Загальна характеристика цивільного 

права та цивільних правовідносин. 

2. Суб’єкти та об’єкти цивільного права. 

3. Зміст і форми права власності. 

4. Зобов’язання, їх види та зміст 

 

 

2 

5 6 Тема лекції   Шлюбно-сімейні відносини.             

                             План. 

1. Предмет та суб’єкти сімейного права. 

2. Шлюб, порядок його укладання та розірвання. 

3. Права та обов’язки подружжя. 

 

2 

 

6 

 

8. 

Тема лекції . Загальні засади трудового права. 

                                      План. 

    1. Предмет, джерела і суб’єкти трудового права.  

    2. Трудові правовідносини: види, суб’єкти, зміст,   

 

2 



підстави виникнення та припинення.  

    3. Трудовий колектив. 

    4. Колективний договір. 

    5. Поняття і види робочого часу. 

    6. Поняття і види часу відпочинку. 

7 9 Тема лекції Загальна характеристика кримінального 

права України. 

                                  План. 

1. Завдання і структура кримінального кодексу 

України. 

2. Поняття, ознаки, склад і стадії злочину. 

 

2 

 разом  14 

 

5. Практичні заняття не передбачені 

 

6. Теми семінарських  занять 

                                     

1  

4 

Тема Народовладдя в Україні та форми його 

здійснення. Громадянство України. 

План 

1. Україна – суверенна, незалежна, демократична, 

соціальна та правова держава. 

2. Народовладдя в Україні. 

3. Громадянство в Україні. 

4. Адміністративна відповідальність та 

адміністративні стягнення. 

2 

 

2 7 Тема Цивільне право. Сімейне право 

План 

1. Суб’єкти та об’єкти цивільного права 

2. Поняття та зміст права власності. 

3. Види та форми права власності. 

4. Захист права власності 

5. Поняття, умови та порядок укладання шлюбу. 

6. Поняття шлюбного контракту. Укладання та 

зміст шлюбного договору (контракту). 

7. Підстави визнання шлюбу недійсним. 

 

2 

3 10 Тема Трудове право. Кримінальне право. 

План. 

    1. Колективний договір. 

    2. . Поняття і види робочого часу. 

3. Поняття і види часу відпочинку 

2 



4. Поняття, ознаки, склад і стадії злочину 

 разом  6 

 

 

7. Самостійна робота 

 

№  

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Загальні положення про державу і право  4 

2 Основи конституційного і адміністративного 

права.  
6 

3 Основи цивільного права. 2 

4 Основи сімейного права. 4 

5 Основи трудового права. 3 

6 Основи кримінального права.       4 

7 Основи міжнародного права. 2 

разом  25 

 

8. Теми лабораторних занять – програмою не передбачено 
 

9. Індивідуальні завдання 

№ 

з/п 

№ 

заняття 

Тема дисципліни Зміст індивідуального 

завдання 

Форма 

контролю 

1 3 Загальні 

положення про 

державу і право 

Підготувати реферати з 

тем: 1) Теорії  

виникнення держави. 

2) Функції держави. 

3) Різноманіття форм 

держав у світі. 

 

Індивідуальна 

перевірка 



2 10 Шлюбно-сімейні 

відносини. 

Підготувати реферати з 

тем: 

1) Історичне 

підґрунтя 

заручин. 

2) Види шлюбів, що 

існують у світі. 

3) Шлюбний вік у 

різних країнах. 

 

Індивідуальна 

перевірка 

 

10. Методи навчання 

 

-Словесні (лекція) 

-Практичні (самостійна робота на занятті та позааудиторна самостійна 

робота, виконання практичних завдань). 
                                                                                              

11. Методи контролю 

 

- усне опитування 

- письмовий контроль 

- практична контрольна перевірка 

- тестовий контроль 

- самоконтроль 

- взаємоконтроль 

12. Методичне забезпечення 

1. Тексти лекцій. 

2. Завдання для практичних занять. 

3. Інструкційні картки для виконання практичних занять. 

4. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації з її виконання. 

5. Тести для перевірки знань студентів. 

6. Роздатковий матеріал. 

7. Засоби діагностики знань студентів. 

8. Критерії оцінювання знань студентів. 

9. Презентаційні матеріали. 

10. Електронний посібник. 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Конституція України 

2. Кодекси України: 

2.1  Цивільний кодекс 

2.2  Сімейний кодекс 

2.3  Кодекс законів про працю 



2.4  Кодекс про адміністративні правопорушення 

2.5  Кримінальний кодекс 

3. Закони України (зі змінами і доповненнями): 

1.1. «Про відпустки» 

1.2. «Про охорону праці» 

1.3. «Про колективні договори і угоди» 

1.4. «Про громадянство України» 

1.5. «Про місцеве самоврядування в Україні» 

1.6. «Про охорону навколишнього природного середовища» 

1.7. «Про оплату праці» 

1.8. «Про зайнятість населення» 

1.9. «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру» 

 

 
Допоміжна 

 

1. Молдован В. В., Чулінда Л. І. Правознавство. 2-ге вид. Навч. посіб. – К.: 

Центр учбової літератури, 2010. – 184 с 

2. Правознавство: Підручник / Погорілко В.Ф., Шпиталенко Г.А., К. 

Каравела, 2013. 

3. Спадкове право України: Навчальний посібник/О.Є.Кухарєв. _- К. 

Алєрта, 2013.  

4. Трудове право України: Навчальний посібник. М.Д.Бойко – К. «Центр 

учбової літератури» 2014. 

 
15. Електронні ресурси:  

 
 

1. http://www.ligazakon.ua/ 

2. http://www.uristus.narod.ru/kodeks.html 

3. http://www.uazakon.com/ 

4. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14 

http://www.ligazakon.ua/
http://www.uristus.narod.ru/kodeks.html
http://www.uazakon.com/
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14

