
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП 5. 

2. Назва: Правознавство (за фаховим спрямуванням); 

3. Тип: обов`язковий.  
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Міщук І.В., к.ю.н., доцент 

кафедри. 

9. Результати навчання:  знати структуру та особливості функціонування сфери публічного 

управління та адміністрування. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки порівнювати і 

аналізувати норми трудового законодавства; тлумачити і застосовувати чинне трудове законодавство; 

узагальнювати правову практику застосування норм трудового законодавства та робити відповідні 

висновки. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні 

заходи. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Історія та культура України; 

українська мова (за професійним спрямуванням. 
      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Інформатика та комп’ютерна техніка. Кадрове діловодство. 

12. Зміст курсу: Право, його основи, зміст та значення. Теоретико-правові аспекти адміністративного 

права  України. Суб'єкти адміністративного права. Державна служба в Україні. Загальні засади 

правового регулювання діяльності нотаріусів та управління  бібліотечним фондом України. Правове 

регулювання діяльності архівів в Україні. Адміністративно-правове регулювання в інформаційній сфері. 

Законодавчі основи  здійснення господарської діяльності в Україні. Теоретико-правові аспекти 

трудового права України. Правове регулювання охорони праці в Україні. Загальні засади кримінальної, 

дисциплінарної, майнової, цивільної1 та господарської відповідальності в Україні. Загальні засади 

функціонування судової системи України.   

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: навч. посібник . 

Київський національний ун-т внутрішніх справ.  К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова 

єдність", 2008. 270 с. 

2. Загальна теорія держави і права: навч. посіб. Р.А. Калюжний, С.М. Тимченко, Н.М. Пархоменко, 

С.М. Легуша.  К.: Видавець Паливода А.В., 2007.  296 с.   

3. Середа Г.П., Стеценко С.Г. Проблеми теорії держави і  права: Навчальний посібник у визначенях 

та схемах.  К.: КНТ, 2009. 184 с. 

4. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підруч.  Х.: Еспада, 2006.  776 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. Практичних  робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних засобів, розв’язок 

тестових завдань. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): залік письмовий, або тестовий, або усний в кінці 1 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувача кафедри                                                             к.ю.н., доцент Міщук І.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: PP 5. 
2. Title: Jurisprudence (for professional purposes); 
3. Type: obligatory. 
4. Level of higher education: I (bachelor's degree); 
5. Year of study when the discipline is offered: 1; 
6. Semester, when the discipline is studied: 1; 
7. Number of established ECTS credits: 3; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Mishchuk I. V. 
9. Learning outcomes: to know the structure and features of the functioning of public administration and 

administration. Apply the acquired knowledge in different legal situations, highlight legally significant facts 

and form reasonable legal conclusions to compare and analyze the rules of labor law; interpret and apply 

current labor legislation; generalize the legal practice of application of labor legislation and draw appropriate 

conclusions.  

10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, control measures. 
11. • Disciplines that precede the study of this discipline: History and culture of Ukraine; Ukrainian language 

(for professional purposes. 

      • Disciplines that study related to the specified discipline (if necessary): Informatics and computer 

technology. Personnel record keeping. 

12. Course content: Law, its basics, content and meaning. Theoretical and legal aspects of administrative law 

of Ukraine. Subjects of administrative law. Civil service in Ukraine. General principles of legal regulation of 

notaries and management of the library fund of Ukraine. Legal regulation of archives in Ukraine. 

Administrative and legal regulation in the information sphere. Legislative bases of economic activity in 

Ukraine. Theoretical and legal aspects of labor law of Ukraine. Legal regulation of labor protection in Ukraine. 

General principles of criminal, disciplinary, property, civil1 and economic responsibility in Ukraine. General 

principles of functioning of the judicial system of Ukraine. 
13. Recommended educational publications: 

1. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: навч. посібник . Київський 

національний ун-т внутрішніх справ.  К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. 270 

с. 

2. Загальна теорія держави і права: навч. посіб. Р.А. Калюжний, С.М. Тимченко, Н.М. Пархоменко, 

С.М. Легуша.  К.: Видавець Паливода А.В., 2007.  296 с.   

3. Середа Г.П., Стеценко С.Г. Проблеми теорії держави і  права: Навчальний посібник у визначенях 

та схемах.  К.: КНТ, 2009. 184 с. 

4. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підруч.  Х.: Еспада, 2006.  776 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 год. лекцій, 16 год. лабораторних робіт, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): залік письмовий, або тестовий, або усний в кінці 3 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 

 

 

Head of the department, 

Mishchuk  I.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


