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Опис навчальної дисципліни 

Предметом  

дисципліни є вивчення загальних 

понять, категорій, принципів, 

закономірностей розвитку та 

функціонування права й держави як 

соціальних явищ, опанування основ 

окремих галузей права: 

конституційного, адміністративного, 

кримінального, цивільного, трудового, 

сімейного та інших галузей права 
 

 

Обсяг – 4 

кредити, 

120 год.,  в т.ч.: 

лекцій – 34 год., 

практичні 

заняття – 

16 год., 

самостійна 

робота – 70 год. 

 

 

Період 

навчання − 

2 курс, 4 

семестр 
 

Підсумкова 

форма 

контролю −  

залік 
 

 

Мета 

вивчення навчальної дисципліни “Правознавство” – надання студенту таких 

можливостей та переваг: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання та  прикладні  проблеми у сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування.  



Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню 
студентом  таких елементів компетентностей 

• Здатність працювати автономно 

• Цінуваннятаповагарізноманітностіта 

мультикультурності 

• Знання та розуміння предметної області 

та розуміння професійної діяльності 

• Здатність діяти соціально відповідально 

та свідомо 

• Здатність  проведення  досліджень  на  

відповідному рівні 

• Ідентифікувати та оцінювати 

ризики недосягнення 

управлінських цілей суб’єкта 

господарювання, недотримання 

ним законодавства та 

регулювання діяльності, 

недостовірності звітності, 

збереження й використання його 

ресурсів 

загальні:                           фахові: 
 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Поняття, ознаки та функції держави 

Тема 2. Поняття, ознаки та соціальна цінність права 

Тема 3. Конституційні засади державно-правового ладу в Україні 

Тема 4. Органи державної влади та місцевого самоврядування в 

Україні 

Тема 5. Система кримінального законодавства в Україні 

Тема 6. Кримінальне право України  

Тема 7. Адміністративне законодавство 

Тема 8. Цивільно-правове регулювання суспільних відносин  

Тема 9. Загальна характеристика трудового законодавства України 

Тема 10. Система сімейного законодавства в Україні 

Тема 11. Загальна характеристика окремих галузей права України 

Тема 12. Міжнародно-правове регулювання відносин в України 



Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 
 
 
 
• Лекційний матеріал 
 
 
 
 
 

• Методичні вказівки до 
проведення практичних 

занять 
 
 
 
 
 
 
• Робоча програма 
навчальної дисципліни 
 
 
 
 
 
 

 
                                                     • Методичні рекомендації і 

                                                                              завдання для виконання самостійної  
                                                          та індивідуальної роботи 



 

к.ю.н., доц.  

Ковальська М.Є. 

К А Д Р О В Е  
З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я 



Ми чекаємо на вас! 


