
Процес розбудови правової держави, заснованої на верховенстві права та пріоритеті 

прав і свобод людини, формування громадянського суспільства в сучасній Україні 

потребує виховання компетентних, відповідальних, свідомих громадян. Оскільки 

вагоме значення правової освіти в сучасному суспільстві зумовлюється насамперед 

тим, що право врегульовує найважливіші сфери суспільного життя, визначає 

поведінку особи в тій чи іншій ситуації, саме тому обізнаність у праві є виявом 

елементу загальної культури людини, сприяє кращому використанню та захисту 

кожним громадянином своїх прав і виконанню обов’язків. Адже сьогодні без 

належного рівня правових знань і навиків неможлива свідома участь людини у 

правовому житті. 

Правознавство – суспільна 
наука, що вивчає право як 
особливу систему соціальних 
норм, правові форми 
організації та діяльності 
держави і політичної системи 
суспільства загалом. Вивчення 
правознавства спрямовано на 
системне оглядове опанування 
питань теорії права та держави, 
основ різних галузей права. 



Предметом вивчення дисципліни  

«Правознавство» є: 

• забезпечення отримання теоретичних знань і вироблення навиків щодо 

практичного застосування норм права 

• сприяння у формуванні у студентів високого рівня правосвідомості та 

підвищення правової культури 

• недопущення правового нігілізму. 

 



Мета навчальної дисципліни 

«Правознавство»: 
• вивчення загальних закономірностей виникнення, розвитку та функціонування 

держави і права; 

• розгляд основних понять юриспруденції.  

 

 

Курс охоплює такі важливі й актуальні питання як законність і правопорядок, 

правопорушення і юридична відповідальність, правова дисципліна і правова 

культура.  

У межах курсу простежується історія розвитку української державності, 

розглядаються проблеми розбудови демократичної, правової держави в Україні. 

Також розкриваються основи окремих галузей права України та найважливіші 

нормативні акти, вивчається зміст Конституції України, її ключових положень щодо 

закріплення державного та суспільного ладу України, забезпечення прав людини. 



Основнi завдання  
дисципліни «Правознавство» : 

• вивчення закономірностей та особливостей розвитку держави і права;  

• фундаментальних положень Конституції України, які стосуються 
регламентування діяльності держави й організації суспільного життя, 
прав і обов’язків громадянина; 

• ознайомлення з ключовими положеннями основних галузей права та 
їх застосуванням, а також із перспективами розвитку правової системи 
України у зв’язку із євроінтеграційними процесами.  

   

 



 

 поняття, сутність, походження держави; 

 поняття, сутність і походження права; 

 елементи системи права і системи 

законодавства; 

 поняття, основні ознак і види правовідносин; 

 основи відповідних галузей права; 

 симтеми судових і правоохоронних органів; 

 поняття і ознаки правопорушення і 

юридичної   відповідальності; 

 базову юридичну термінологію; 

 зміст основних положень нормативно-

правових актів та інших джерел права 

 



 
- застосовувати норми різних галузей права на практиці; 

 - обґрунтовувати вибір правових норм до відповідних правовідносин; 

- забезпечувати права людини; 

 - тлумачити основні правові поняття; 

 - аналізувати соціально-значимі проблеми та пропонувати шляхи їхнього 

правового вирішення. 

 - реалізовувати свої права та виконувати обов’язки; 

- захищати свої права та законні інтереси; 

 - працювати із законодавством України і здійснювати пошук потрібних правових 

норм; 

- усно та письмово, логічно правильно обґрунтовувати правові явища і процеси; 

 -працювати з текстами основних нормативних актів, зокрема Конституції 

України, Цивільного кодексу України, Кодексу законів про працю України, 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу 

України. 
 


