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Вивчає загальні питання теорії держави і права, основні положення таких галузей 
права України, як конституційне, адміністративне, фінансове, цивільне, трудове, 
господарське, інформаційне, кримінальне та знайомить з основами міжнародного 
приватного права. 
 
Основна увага буде приділена опануванню загальних понять, принципів, 
закономірностей розвитку та функціонування держави і права, опрацьовуванню основ 
окремих галузей права України – конституційного, адміністративного, фінансового, 
цивільного, трудового, господарського, інформаційного, кримінального та 
ознайомленню з особливостями сучасного міжнародного приватного права. 
Окрім навчальної літератури та наукових публікацій, студенти аналізуватимуть 
юридичну практику та навчатимуться використовувати її для аргументації та дискусій. 
 
 
У результаті опанування дисципліни студенти 
 
Здобудуть комплексне розуміння сутності держави та змісту права; 
 
Розумітимуть основи правового регулювання політичних, економічних, соціальних 
відносин в Україні; 
 
Розвинуть здібності користування юридичною термінологією; 
 
Отримають навички роботи з нормативно-правовими актами та оформлення 
юридичних документів; 
 
Здобудуть вміння практичного застосування правових норм у виробничо-службовій 
діяльності; 
 
Зможуть використовувати набуті знання в організації, плануванні та проведенні 
торговельно-економічної діяльності на території України та за її межами. 
 
  



Зміст дисципліни (тематичний план) 
 

Умовні скорочення: 
*Форми навчання: Л – лекції, ПЗ / МК – практичні заняття / модульний контроль, СРС – самостійна 
робота студентів; 

№ 

з/п 

Тема Кількість годин Форма 

контро-

лю** 

Всього 

годин / 

кредитів 

з них* 

Л ПЗ / 

МК 

СРС 

1. Тема 1.1 Система права та місце держави в 
ній: загальне вчення про право та поняття, 
ознаки і форма держави 

12 
 

2 2 8 О, Д, ТЗ 

2. Тема 1.2 Система права та місце держави в 
ній: поняття, ознаки і система права та 
правовідносини і правова поведінка 

12 
 

2 2 8 О, Д, ТЗ 

3. Тема 2.1 Основи конституційного права 
України: загальні засади конституційного 
ладу 

13 
 

2 2 9 О, Д, ТЗ 

4. Тема 2.2 Основи конституційного права 
України: органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування 

13 
 

2 2 9 О, Д, ТЗ 

5. Тема 3. Основи адміністративного права 
України  

13 
 

2 2 9 О, Д, ТЗ 

6. Тема 4. Основи фінансового права України  13 
 

2 2 9 О, Д, ТЗ 

7. Тема 5.1 Основи цивільного права України: 
поняття та зміст цивільних правовідносин і 
права власності 

13 
 

2 2 9 О, Д, ТЗ 

8. Тема 5.2 Основи цивільного права 
України: поняття та зміст права 
інтелектуальної власності, зобов’язань і 
спадкового права 

13 
 

2 2 9 О, Д, ТЗ 

9. Тема 6.1 Основи трудового права України: 
поняття та зміст трудових правовідносин і 
трудового договору (контракту) 

13 
 

2 2 9 О, Д, ТЗ 

10. Тема 6.2 Основи трудового права України: 
правове регулювання робочого часу і часу 
відпочинку, трудової дисципліни і 
трудових спорів 

13 
 

2 2 9 О, Д, ТЗ 

11. Тема 7. Основи господарського права 
України 

13 
 

2 2 9 О, Д, ТЗ 

12. Тема 8. Основи інформаційного права в 
Україні 

13 
 

2 2 9 О, Д, ТЗ 

13. Тема 9. Основи кримінального права 
України 

13 
 

2 2 9 О, Д, ТЗ 

14. Тема 10. Основи міжнародного 
приватного права в Україні 

13 
 

2 2 9 О, Д, ТЗ 

 Всього 180/6 28 28 124 Екзамен 



**Форми контролю: О – опитування (усне / письмове), Д – дискусія, ТЗ – творче завдання. 
Пререквізити: залишкові знання студентів зі шкільної програми «Правознавства», яка 
вивчалась ними в 9 класі загальноосвітньої середньої школи 
 

 

Форми поточного контролю та максимальна кількість балів за їх виконання: 
тестування, вирішення ситуаційних завдань (14 занять х 2 бали = 29), опитування, 
групова дискусія (14 занять х 2 бали = 29), підготовка аналітичної записки, 
мультимедійної презентації, наукової доповіді (14 занять х 3 бали = 42). Всього – 
100 балів. 
 
Модульний контроль у формі тестування з максимальною кількістю балів – 100. 
 

 

Підсумковий контроль: письмовий екзамен, який включає: 2 теоретико-прикладних 
питання (за кожне максимум – 20 балів), 10 тестових питань (за кожне максимум – 
2 бали), 2 визначення понять (за кожне максимум – 5 балів),. 1 ситуаційне завдання 
(максимум – 30 балів). Всього – 100 балів. 
Підсумковий бал з дисципліни обчислюється як середньоарифметична сума 
модульного контролю та письмового екзамену 
 

 

Рекомендовані підручники та веб-ресурси: 
Правознавство: Підручник для студентів ВНЗ / Волошкевич Г.А., Джолос С.В., Дробот 
Ж.А., та ін. Черкаси: Черкас. нац. ун-т. ім. Богдана Хмельницького, 2019. – 686 с. 
Основи правознавства: навч. посіб. / за ред. проф. Ю.І. Крегула. Київ: Київ. нац. торг.-
екон. ун-т., 2018. - 528 с. 
Правознавство: термінологічний словник: навч. посіб. / за ред. проф. Ю.І. Крегула. 
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2018. – 268 с. 
Герц А.А., Кравчук С.Й. Правознавство: навч. посіб. Хмельницкий: Хмельн. ун-т управ. 
та права, 2017 – 283 с. 
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