
Анотація навчальної дисципліни «Правознавство» («Теорія держави і права») 

 

Мета - формування у студентів загальних знань про сутність, зміст, форми й 

функціонування держави і права та основних умінь щодо використання понятійно-

категоріального апарату юриспруденції в подальшій професійній діяльності. 

Предмет - загальні юридичні поняття та категорії, а також найбільш загальні 

закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права. 

Дидактична структура (освітні компоненти) - теорія держави і права як фундаментальна 

юридична наука. Теорія держави і права та інші науки. Методологія правової науки. 

Походження держави і права. Поняття держави. Функції держави. Форма 

держави.Механізм держави і державний апарат. Поняття права. Право в системі 

соціального регулювання. Джерела права. Принципи права. Правове регулювання 

суспільних відносин. Норми права. Система права. Система законодавства. Нормативно-

правові акти. Нормотворчість. Систематизація законодавства. Правові відносини. Правова 

поведінка. Юридична відповідальність. Застосування норм права. Застосування права в 

умовах колізій і прогалин у законодавстві. Тлумачення правових актів. Права людини. 

Громадянське суспільство і держава. Демократична держава. Правова соціальна держава. 

Правова свідомість і правова культура. Правова система суспільства. 

Основні спеціальні компетентності: 

- здатність спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово. 

- навички реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права. 

- уміння працювати як самостійно, так і в команді. 

- здатність до самоосвіти та навчання протягом усього життя  

-знання основ теорії та філософії права, структури правничої професії та її ролі у 

суспільстві. 

- уміння аналізувати та виявляти закономірності розвитку державно-правових 

процесів на різних історичних етапах. 

- здатність орієнтуватися у системі нормативно-правових актів та знати основні 

правила, методи, прийоми і засоби юридичної техніки. 

- уміння визначати юридичну силу та межі чинності нормативно-правових актів. 

-здатність визначати соціальну та правову сутність держави, її функції, а також 

структуру державного апарату. 

- знання основ теорії та філософії права, структури правничої професії та її ролі у 

суспільстві. 

- уміння визначати юридичну силу та межі чинності нормативно-правових актів. 

Пререквізити: «Правознавство (шкільний курс)» 

Кореквізити:«Юридична деонтологія», «Судові та правоохоронні органи України», 

«Історія держави і права», «Міжнародний захист прав людини». 

Постреквізити: «Конституційне право України», «Адміністративне право», 

«Кримінальне право», «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні», 

«Цивільне право». 

Загальна система оцінювання участь у роботі впродовж семестру (залік 40/60, 

іспит 40/60) 

Умови допуску до підсумкового контролю студент має набрати протягом семестру 

мінімум 30 балів, щоб бути допущеним до складання іспиту (максимум – 40 балів).  

Для цього він має виконати всі види робіт, передбачені викладачем (наявність усіх 

лекцій, відпрацювання пропущених практичних занять, у тому числі, написання 

самостійних, контрольних робіт, колоквіумів). 

Політика оцінювання результатів навчання та академічна доброчесність 
загальними критеріями оцінювання рівня знань і умінь студентів є:  

- правильність, повнота, глибина, системність і ґрунтовність відповіді на питання; 

- уміння обґрунтувати свою точку зору, повнота і переконливість наведених доводів;  



- використання основної і додаткової літератури;  

- посилання на норми національного та міжнародного права, а також на судову і 

правозастосовну практику; 

- дотримання вимог Кодексу академічної етики. 

- роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку; 

- списування під час самостійних та контрольних робіт заборонені (у т.ч. із 

використанням мобільних телефонів та планшетів); 

- відвідування занять є обов’язковим (за об’єктивних причин навчання може 

відбуватись індивідуально, в он-лайн формі за погодженням із заступником директора з 

навчально-виховної роботи);  

Списані роботи до перевірки викладачем не допускаються. 

 


