ПЛАНПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни «ПРАВОЗНАВСТВО»
Практичні заняття, годин – 14
Викладач – Білоусов О.С.
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Тема та стислий зміст практичного
заняття

Мета заняття

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА
Засвоїти основні правові поняття,
1.Теорія держави та права.
Основні закономірності та теорії навчитися правильному застосуванню
виникнення держави.Поняття держави, її відповідної юридичної термінології
ознаки та функції.Місце апарату як («теорія
походження
держави»,
системи державних органів в механізмі «функції
держави»,
«форма
держави.Поняття
форми правління», «державний апарат» та
держави.Поняття
та
ознаки ін.), придбати навички систематизації
громадянського суспільства, правової та отриманої інформації. Вивчити та
соціальної
держави.Основні вміти використовувати терміни із
закономірності
виникнення зазначеної
проблематики;
права.Поняття
права,йогоознаки, навчитися
розмежувати поняття:
функції, принципи та джерела. Норми «право», «норма права», «джерело
права, їх види та структура. Реалізація права»,
«нормативний
норм права. Система права і система акт».Ознайомитися
законодавства.
Правотворчість. зосновнимиознаками
та
Правові відносини. Основні галузі особливостями
правовідносин
та
права
України:
загальна колом їх учасників.
характеристика.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2
ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Розглянутипроцесформування
та
2.Конституційне право України.
Конституційне право – провідна галузь становленняконституційних засад та
національного права України, його демократичного суспільства в Україні.
джерела.Конституційний
процес
в На основі викладеного матеріалу
Україні.
Загальна
характеристика засвоїти
наступні
поняття:
чинної Конституції України. Загальні «конституційний лад», «конституційні
засади
демократичного права», «конституційні обов'язки»,
конституційного ладу України. Виборче «територіальний устрій» тощо.
право та виборча система в Україні.
Види референдумів. Громадянство
України. Конституційні права, свободи
та
обов'язки
громадян
України.Державна влада в Україні.
Територіальний устрій та місцеве
самоврядування.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3
ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Засвоїти знання про різницю у
3. Цивільне право України.
Цивільне право України: поняття та правовому становищі фізичної особи
система.
Цивільне
законодавство: та юридичної особи як суб'єктів

поняття
та
структура.
Цивільні
правовідносини, їхні суб'єкти та
об'єкти. Цивільна правоздатність та
дієздатність фізичних та юридичних
осіб.
Правочини.
Представництво.
Право власності та інші майнові
(речові) права. Право інтелектуальної
власності.
Зобов'язальне
право.
Спадкове право.
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цивільних правовідносин. Розкрити
зміст
понять
«цивільна
правоздатність»
та
«цивільна
дієздатність»,
«фізична
особа»,
«юридична
особа»,
«власність»,
«недієздатний
громадянин»
тощо.
З'ясувати
значення
договору
у
цивільно-правових
відносинах.
Розглянути
порядок
укладення
цивільно-правового
договору,
внесення змін та визначити підстави
для його припинення. Навчитися
орієнтуватися у таких поняттях:
«цивільно-правовий
договір»,
«недійсний
договір»,
«договірні
зобов'язання», «неукладений договір»
та ін. Розглянути роль представництва
у цивільному праві.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4
ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Розглянути
основні
ознаки
4. Адміністративне право України.
Адміністративне право як галузь права, адміністративного права як права, що
його
предмет
та зумовлена існуванням управлінських
джерела.Адміністративні
відносин,
діяльністю
держави
правовідносини
та
їх (виконавчо-розпорядчою діяльністю
особливості.Адміністративний
органів виконавчої влади), а також
проступок:
поняття,
склад, таких
категорій
та
понять:
особливості.Адміністративна
«адміністративно-правова
норма»,
відповідальність:
поняття
та «адміністративно-правові відносини»,
підстави.Види
адміністративних «гіпотеза», «диспозиція», «санкція».
стягнень.Основиадміністративногопроц
есу.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 5
ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Визначити поняття предмета, методу
5.Трудове право України.
Поняття трудового права України та та функцій трудового права, виявити
його джерела. Трудові правовідносини, та розкритиосновнийзміст трудового
їх суб'єкти. Трудовий договір.Робочий договору,
час і час відпочинку. Заробітна плата, розглянутиосновнівидитрудовихдогов
гарантії
та
компенсації. орів
та
їхособливості.
Відповідальність в трудовому праві. Засвоїтитакіпоняття,
як
Трудові спори.
«трудовийдоговір»,
«сторони
трудового договору», «зміст трудового
договору», «переведення на іншу
роботу», «контракт», «переміщення на
інше робоче місце» тощо. Навчитися
розрізняти правові підстави для
притягнення
сторін
трудового
договору
до
матеріальної
відповідальності, а також розглянути її
види та особливості накладення. Знати
терміни
та
поняття:
«повна
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матеріальна
відповідальність»,
«обмежена
матеріальна
відповідальність»,
«колективна
(бригадна)
матеріальна
відповідальність» та ін. Розглянути
процес виникнення та порядок
вирішення колективного трудового
спору, засвоїти такі основні поняття:
«колективний
трудовий
спір»,
«примирна
комісія»,
«трудовий
арбітраж», «страйк».Засвоїти такі
терміни як: «індивідуальний трудовий
спір», «КТС», «вимушений прогул»
тощо. Детально розглянути процедуру
вирішення індивідуального трудового
спору згідно законодавства України.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 6
ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Ознайомитися
з
особливостями
6. Сімейне право України.
Сімейне право України: предмет, сімейного права України, вивчити та
система та джерела. Сім'я та шлюб за засвоїти такі основні поняття та
сімейним законодавством. Права та категорії:
«сім'я»,
«шлюб»,
обов'язки подружжя.Шлюбнийдоговір. «подружжя» тощо. Визначити обсяг
Припинення шлюбу. Права та обов'язки взаємних прав та обов'язків подружжя,
матері, батька і дитини.Влаштування батьків та дітей. Особливу увагу
дітей,
позбавлених
батьківського приділити характеристиці майнових
піклування.
правовідносин у сім'ї.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 7
ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Визначити особливості кримінального
7.Кримінальне право України.
Основні поняття, система, функції та права України, засвоїти такі основні
принципи
кримінального поняття:
«кримінально-правова
права.Характеристика Кримінального норма»,
«кримінальна
кодексу
України.
Структура відповідальність»,
«диспозиція»,
кримінально-правової норми. Поняття «санкція», «злочин»та ін. Розглянути
та
підстави
кримінальної випадки звільнення від кримінальної
відповідальності.Звільнення
від відповідальності за законодавством
кримінальної
України.
Також
розглянути
відповідальності.Обставини,
що особливості злочину як основного
виключають
злочинність
діяння. поняття в кримінальному праві, його
Поняття, ознаки, види та стадії злочину. склад, стадії й засвоїти матеріал, що
Склад злочину. Співучасть у злочині та стосується кримінального покарання
її форми. Добровільна відмова від за скоєні злочини.
вчинення
злочину.
Кримінальне
покарання: поняття, ознаки та види.
Судимість: строки погашення та умови
її зняття.Особливості кримінальної
відповідальності
і
покарання
неповнолітніх.

