ПЕРЕДМОВА
Основною метою курсу “Основи правознавства” є формування у
абітурієнтів та студентів неюридичних факультетів університету сучасного правового мислення і опанування фундаментальними правовими знаннями, які є необхідною передумовою вивчення наступних
дисциплін.
Створення в Україні високорозвинутого громадянського суспільства і розбудова на основі прийнятої Конституції України суверенної і незалежної, демократичної, соціальної правової держави потребують нового покоління громадян України.
Необхідними ознаками громадянина нашої держави мають стати
висока правова культура, послідовні демократичні переконання,
уміння легальними засобами захищати загальновизнані суспільні
цінності. Без незалежного рівня правових знань і навичок правомірної поведінки неможлива свідома участь особи в суспільному та державному житті.
Метою вивчення курсу “Основи правознавства” є теоретична і
практична правова підготовка абітурієнтів та студентів неюридичних
факультетів університету, яка є складовою частиною їх професійної
компетентності.
Окрім вказаного зазначений курс орієнтовано на такі завдання:
• закласти основи системи правових поглядів і переконань
абітурієнтів та студентів;
• ознайомити абітурієнтів та студентів з основами конституційного ладу України, дати їм знання з цивільного, сімейного,
трудового, кримінального та інших галузей права;
• поглибити знання абітурієнтів та студентів про походження,
типи та форми держави;
• сформувати навички правомірної поведінки, навчити абітурієнтів та студентів у відповідності з нормами права діяти в
найтиповіших життєвих ситуаціях, виконуючи соціальні ролі
громадянина, голови чи члена сім’ї, робітника, фермера, підприємця, студента, власника майна тощо;
• виховувати в абітурієнтів та студентів впевненість у необхідності суворого дотримання законів, непримиренність до протиправної поведінки;
• спонукати абітурієнтів та студентів аналізувати суспільнополітичні події в Україні, спираючись на знання з теорії та історії держави і права, користуватися вітчизняними норма8

тивними та міжнародно-правовими актами, різноманітними

джерелами права, юридичною літературою.
Зазначені особливості значною мірою зумовили структуру програми. За відведений час у принципі неможливо вивчити систематично та послідовно навіть основи всіх галузей права чи правових
дисциплін (загальної теорії держави і права, історії держави і права,
конституційного права, адміністративного права, цивільного права,
трудового права, земельного права, кримінального права, правової
охорони навколишнього природного середовища). Тому замість “галузевого принципу” запропоновано найбільш загальні поняття до
кожної з тем.
Потрібно зважити й на те, що в сучасних умовах правової реформи, активної законотворчості необхідне постійне коригування з
урахуванням новітніх правових актів.
Опорні конспекти лекцій з курсу “Основи правознавства” базуються на чинному законодавстві України, зокрема на положеннях
Конституції України (1996 р.), нормах Кримінального кодексу України (2001 р.), Земельного кодексу України (2001 р.), Сімейного кодексу України (2002 р.), Митного кодексу України (2002 р.), Цивільного кодексу України (2003 р.), Господарського кодексу України
(2003 р.), Цивільно-процесуального кодексу України (2004 р.), Законів України “Про внесення змін до Конституції України” (2004 р.),
“Про судоустрій України” (2002 р.), “Про вищу освіту” (2002 р.),
“Про внесення змін до Закону України “Про охорону праці”
(2003 р.), “Про податок з доходів фізичних осіб” (2003 р.), “Про фермерське господарство” (2003 р.), “Про особисте селянське господарство” (2003 р.), “Про землеустрій” (2003 р.), “Про соціальні послуги”
(2003 р.), “Про охорону земель” (2003 р.), “Про загальнодержавне
пенсійне страхування” (2003 р.), “Про недержавне пенсійне забезпечення” (2003 р.) та інших законодавчих актах.__

