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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 

кредитів, 

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: забезпечення підготовки висококваліфікованих 

фахівців у галузі фінансів, банківської справи та страхування, які здатні 

формувати та реалізовувати стратегічні й поточні плани розвитку 

підприємств, організацій, установ, забезпечувати їх фінансову стійкість, 

платоспроможність і конкурентоспроможність, надавати сучасні фінансові, 

банківські та страхові послуги. 



Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню 
студентом  таких елементів компетентностей 

• Креативність, 

здатність до 

системного 

мислення. 

• Здатність 

використовувати 

базові знання з 

управління та 

адміністрування. 

• Інформаційно-аналітична здатність. Здатність 

застосовувати сучасне інформаційне та програмне 

забезпечення, володіти інформаційними технологіями 

проведення банківських операцій і надання фінансових 

послуг, відповідними пакетами стандартних програм з 

формування звітності суб’єктів господарювання, банків та 

страхових компаній, здійснювати аналіз і оцінку їх 

фінансової спроможності, виявляти проблемні аспекти 

фінансової діяльності та пропонувати шляхи їх вирішення. 

• Організаційна здатність. Здатність раціонально визначати 

та організовувати діяльність бізнес-одиниці, налагоджувати 

внутрішні і зовнішні комунікації, створювати можливості 

для розширення видів діяльності й умов постійного 

інноваційного розвитку 

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! 


