
АНОТАЦІЯ  

навчальної дисципліни «Основи правознавства»  

Галузь знань: 18 «Виробництво та технології» 

 

Спеціальність: 181 «Харчові технології» 

Статус: вибіркова (дисципліна вільного вибору здобувача освіти) 

Курс: I (перший)  

Семестр: II (другий) 

Загальний обсяг дисципліни: 45 год, 1,5 кредитів EKTS 

Мета вивчення навчальної дисципліни є здійснення комплексу виховних, 

навчальних та інформаційних заходів, спрямованих на створення належних 

умов для здобуття необхідного обсяг правових знань потрібних для реалізації  

прав та свобод, а також виконання покладених на них обов'язків. 

Основні завдання навчальної дисципліни є: 

 розкрити студентам поняття «держава», «право»; Ознайомити їх з 

особливостями історичного розвитку держава та права, правової 

думки; 

 ознайомити студентів з основними положеннями основних галузей 

права, таких як цивільне право, сімейне право, трудове право, 

адміністративне право, кримінальне право, конституційне право та 

фінансове право; 

 навчити студентів користуватись юридичною літературою та 

нормативною базою; 

 навчити використовувати здобуті знання для реалізацій та захисту 

своїх прав та свобод. 

Зміст навчальної дисципліни:  

 Розділ I. Основи держави і права 

Тема 1. Загальне вчення про державу і право 

 Розділ II. Основи конституційного права України 

Тема 1.Громадянство України  

 Розділ III. Основи адміністративного права України 

Тема 1. Адміністративно-правові норми, адміністративно-правові 

відносини. 

 Розділ IV. Основи цивільного права і цивільного процесу 

         Тема 1. Цивільні правовідносини. 



 Розділ V. Основи трудового права. Право соціального захисту. 

Тема 1. Трудовий договір. 

Тема 2. Робочий час. Час відпочинку. 

 Розділ VI. Основи кримінального права України. 

Тема 1. Основи кримінального права. 

 Розділ VII. Основи сімейного права. Нотаріат в Україні. 

     Тема 1. Загальне положення сімейного права України. 

Загальні положення нотаріату Украйни. 

 Розділ VIII. Основи фінансового права України.  

     Тема 1. Фінансова діяльність і фінансове право України. 

  

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності 

 

- знання і розуміння предметної 

області професійної діяльності; 

- правильно оцінювати сутність 

та зміст конкретної ситуації, 

орієнтуватися в чинному 

законодавстві та відповідних 

підзаконних нормативно-

правових документів; 

- формувати власну точку зору з 

правових проблем. 

Спеціальні предметні компетентності 

 

- знати основні категорії, 

поняття та їх визначення з 

навчальної дисципліни «Основи 

правознавства», особливості 

правових норм галузей права та 

інститутів; 

- сформувати системне 

уявлення про способи 

підтримання правопорядку, 

механізми захисту прав і 

свобод; 

-формувати в студентів навички 

діяти згідно з нормами права у 

конкретних життєвих 

ситуаціях; 

-поглибити знання студентів 

про виникнення, типи  та форми 



держави, історію розвитку 

української державності. 

Результати навчання 

 

- виявляти творчу 

ініціативу та підвищувати 

свій професійний рівень 

шляхом продовження 

освіти та самоосвіти; 

- формувати і відстоювати 

власну світоглядну та 

громадську позицію, 

діяти соціально 

відповідально та свідомо; 

- уміння аналізувати 

суспільно політичні події, 

користуватися правовими 

актами, юридичною 

літературою. 

 

 

Форма підсумкового контролю  -  залік 


