
Анотація міжфакультетської дисципліни за вибором 

 

Назва дисципліни Правознавство 

Викладач  

Хабарова Тетяна Володимирівна, к.ю.н., ст. викладач 

кафедри державно-правових дисциплін, юридичний 

факультет Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна : 61022, Харків, майдан Свободи, 6 північний 

корпус,4 поверх, каб. 426; (057) 705-08-93. 

Курс та семестр,  у якому 

планується  вивчення 

дисципліни 

2 курс, 3 семестр 

Факультети (навчально-

наукові інститути),  

студентам яких 

пропонується вивчати 

дисципліну, 

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини» 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Очікувані результати навчання:  

у результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

повинні: 

знати: основи провідних галузей права; базову юридичну 

термінологію; зміст основних положень нормативно-

правових актів та інших джерел права; судову практику. 

вміти: застосовувати норми різних галузей права на 

практиці; реалізовувати особисті суб’єктивні права та 

юридичні обов’язки; тлумачити основні правові поняття; 

аналізувати соціально-значимі проблеми та вирішувати їх у 

відповідності до норм чинного законодавства 

володіти: навичками роботи з текстами основних 

нормативно-правових актів, зокрема Конституції України, 

Цивільного кодексу України, Кодексу законів про працю 

України; навичками підготовки письмових документів, що 

мають правове значення; навичками обґрунтування і 

оцінювання правових рішень; навичками оцінки юридичних 

фактів; юридичною термінологією 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

 

 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

 

Теми аудиторних занять та 

самостійної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

засвоєння дисципліни має проводитися на основі 

ознайомлення з лекційним матеріалом, науковою 

літературою, матеріалами періодичних видань, знань, 

отриманих під час вивчення курсів гуманітарних дисциплін, 

зокрема, історії України, філософії тощо. 

 

 

20-50 

 

 

Теми аудиторних занять: Основи загальної теорії держави 

та права. Основи загальної теорії права. Конституційне 

право – провідна галузь права України. Система органів 

державної влади в Україні. Правоохоронні та правозахисні 

органи в Україні. Основи адміністративного права України. 

Публічна служба в Україні. Основи фінансового і 

податкового права України. Основи цивільного права 

України. Зобов’язальне право. Цивільно-правові договори. 

Правові засади шлюбу в Україні. Основи сімейного права 

України. Основи трудового права України. Окремі питання 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

організації трудової діяльності. Основи кримінального права 

України. Основи кримінального права та процесу України. 

Теми самостійної роботи студентів: Основи загальної 

теорії держави та права. Основи загальної теорії права. 

Конституційне право – провідна галузь права України. 

Система органів державної влади в Україні. Правоохоронні 

та правозахисні органи в Україні. Основи адміністративного 

права України. Публічна служба в Україні. Основи 

фінансового і податкового права України. Основи 

цивільного права України. Зобов’язальне право. Цивільно-

правові договори. Правові засади шлюбу в Україні. Основи 

сімейного права України. Основи трудового права України. 

Окремі питання організації трудової діяльності. Основи 

кримінального права України. Основи кримінального права 

та процесу України. 

 

Українська 

 

 


