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анотація до дисципліни

◼ Дисципліна „Правознавство” належить до

переліку вибіркових дисциплін та викладається

у бакалавраті. Навчальна дисципліна знайомить

студентів з дослідженнями і розробками в

галузі гуманітарних і суспільних наук, історії

становлення теоретичного та

методологічного фундаменту правової науки,

знання історії світового та вітчизняного права,

вивчення сучасної наукової правової парадигми,

вміння застосовувати її у власній діяльності.



2. Мета вивчення дисципліни -– формувати у студентів стійкої

системи знань з історії та теорії права, підвищити рівень

світоглядно-гуманітарної культури студентів, розширити і

поглибити їх знання про людину і суспільство шляхом

систематизованого викладання знань про сутність і природу права;

про структуру і зміст, закономірності виникнення та розвиток,

особливості функціонування та еволюцію правознавства, як науки.

Основні завдання: уміти пояснювати причини виникнення та 

існування права, сутність права як соціального феномену; знати 

історію, структуру та функції правознавства, як науки, а також 

зв’язки права з іншими соціальними інститутами та сферами 

життя і діяльності сучасної людини.

Уміти аналізувати основні напрями розвитку правових процесів у 

світі та в Україні, орієнтуватися в правових питаннях як 

доктринального так і практичного характеру; інтегрувати та 

використовувати одержані знання у процесі розвитку національної 

культури, гуманізму, демократії й особистого самовдосконалення.

Компетентності, які будуть сформовані у здобувачів за результатами

вивчення:



ЗК1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, що передбачає

здатність до нестандартного розв’язання задач, самостійності міркувань

та умовиводів, навички інтелектуального пошуку.

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, що передбачає

кмітливість, оперативність і динамічність інтелектуальної реакції,

стійкість у мисленнєвих випробуваннях і доланні пізнавальних утруднень.

ЗК4. Здатність бути критичним і самокритичним, що передбачає знання своїх

інтелектуальних переваг і недоліків, здатність використовувати перші й

мінімізувати вплив других.

ЗК10.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, що передбачає

здатність оперативно аналізувати значні масиви текстів, генералізувати їх

в загальну смислову структуру, виявляти слабкі місця, логічну чи смислову

уразливість аргументації.

ЗК11. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, що

передбачає вміння писати власні тексти аналітичного та публіцистичного

характеру в різних форматах та застосовувати необхідні процедури

(редагування, коректура, звірка) при підготовці тексту до публікації.

ФК7. Вміння аналізувати певну наукову проблему, залучати необхідні для цього

знання, методики, джерела і досягти в результаті самостійних пізнавальних

результатів.

ФК8. Розуміння зв’язків спеціалізації не лише з іншими напрямами філософського

дискурсу, а й з різними інтелектуальними, педагогічними гуманітарними

практиками.

ФК14. Навички критичної роботи з філософсько-правовими текстами,

застосування різних методів їх аналізу інтерпретації.



– очікувані результати навчання:

ПРН4. Демонструвати спеціалізовані знання в межах певної

філософської, філософсько-правової проблематики, 

сполучати системну обізнаність з відповідною спеціальною

літературою. 

ПРН7. Залучати і використовувати у спеціалізованому

філософсько-правовому дискурсі знання, ідеї, способи

мислення з інших наукових і культурних царин. 

ПРН16. Демонструвати навички інтелектуального пошуку,

вміння виявляти та розв’язувати проблеми.

ПРН17. Застосовувати для вирішення пізнавальних задач

ефективні стратегії та засоби.

ПРН21. Виявляти здатність розробляти та впроваджувати

соціально-гуманітарні проекти.

ПРН31. Демонструвати знання і оцінювати власні

інтелектуальні переваги й недоліки, використовувати перші

та мінімізувати вплив других.

ПРН35. Вирізняти і орієнтуватися у методологічній специфіці

обраної спеціальності та використовувати пізнавальні

методи, релевантні відповідній проблематиці. 



Інформаційний обсяг дисципліни

Тема 1. Поняття права та його ознаки. 

Тема 2. Основні теорії держави.

Тема 3. Конституційне право – провідна тгалузь 

права України.

Тема 4. Цивільне законодавство України.

Тема 5. Галузеве законодавство України.


