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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Основи правознавства 

Викладач (-і) Плекан Юрій Васильович 

Контактний телефон 

викладача 

0505326782 

E-mailвикладача yra.plekan@ukr.net 

Формат дисципліни Вибіркова  

Обсяг дисципліни 90 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-

learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cat=95

&id_cou=3000 

Консультації Консультації до самостійної роботи проводяться на практичних заняттях 

і згідно графіку консультацій викладача. 

2. Анотація до курсу 

Предметом вивчення «Основ правознавства» виступаютьзагальнізакономірностівиникнення, 

розвитку та функціонуваннядержави і права, а також система основних понять юриспруденції.  

Програманавчальноїдисциплінискладається з таких тем: 

Тема  1. Основи конституційного права. 

Тема  2. Основи теорії держави і права. 

Тема  3. Основи адміністративного права. 

Тема  4. Основи цивільного права і цивільного процесу. 

Тема 5.  Основи трудового права. 

Тема 6.   Основи кримінального права. 

Тема 7.  Основи сімейного права. 

Тема 8.  Основи фінансового  права. 

 

В темах є план, методичні рекомендації,  питання для самоконтролю, тести, практичні 

завдання та завдання для самостійної роботи, критерії оцінювання.  

3. Мета та цілі курсу 

Мета курсу –Метою викладаннянавчальноїдисципліни «Основиправознавства» є формування у 

сучасного студента високогорівняюридичноїобізнаності, правосвідомості та активноїсуспільноїпозиції, 

яка базується на ретельномузнаннінормативнихактів та правовихмеханізмівзахистуінтересівлюдини у 

державі.  

- Завдання: Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи правознавства» є збагачення та 

розширення гуманітарної підготовки студентів, формування творчої активності майбутніх 

фахівців. Урезультатівивченнянавчальноїдисципліни студент повинен:  

- знати: Загальні положення основних галузей права України; Зміст суспільних відносин, які 

врегульовані відповідними галузями права; Зміст правових положень, які формують правовий стан 

людини і громадянина у державі; Обсяг прав і свобод людини у сучасному суспільстві; Зміст 

сучасних економічних правовідносин у державі; Обсяг нормативно-правових документів, які 

регулюють сферу майбутньої професійної діяльності; Загальні засади підприємницьких 

правовідносин та особливості правового врегулювання підприємництва в обраній сфері 

діяльності; Загальні процесуальні норми захисту прав та інтересів людини в сучасному 

суспільстві; Обсяг правових положень, необхідних для здійснення керівництва власним бізнесом у 

обраній спеціалізації; Основи податкового права та комплекс прав та обов’язків платника 

податків-фізичної особи. 

- вміти: Здійснювати правовий аналіз конкретних суспільних відносин та самостійно класифікувати 

їх відповідно до конкретної галузі права; Самостійно розв’язувати практичні правові ситуації; 

Самостійно розшукувати потрібні нормативно-правові документи для розв’язування юридичної 

проблеми; Складати документи правового характеру; Вільно користуватися нормативно-правовою 

базою у професіональній діяльності; Мати практичні навички організації трудових правовідносин 

на підприємстві; Визначати та розв’язувати трудові суперечки; Організувати та ефективно 

здійснювати підприємницьку діяльність у обраній сфері. 

 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cat=95&id_cou=3000
http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cat=95&id_cou=3000
http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cat=95&id_cou=3000


 

 

4. Результати навчання (компетентності) 

Громадянськакомпетентність. Здатністьактивно,відповідально та 
ефективнореалізовуватигромадянські права й обов’язки з метою розвитку демократичного 

суспільства. Здатністьорієнтуватися у проблемах сучасногосуспільно-

політичногожиттяУкраїні, застосовуватипроцедури й технологіїзахистувласнихінтересів, прав 
і свобод своїх та іншихгромадян, зокремаучнівпочатковоїшколи; 

використовуватиспособидіяльності й моделіповедінки, 
щовідповідаютьчинномузаконодавствуУкраїни.  
Етична. Здатністьдіяти на основіпринципів і норм етики,правилкультуриповедінки у 

стосункахіздорослими й дітьми на основізагальнолюдських та національнихцінностей, норм 
суспільноїморалі; дотримуватисяпринципівпедагогічноїетики 

(професійноїетикивчителяпочатковоїшколи).  
Соціокультурна. Здатністьзастосовуватизнання,пов’язаніізсоціальною структурою та 

національноюспецифікоюсуспільства, з особливостямисоціальних ролей; здатність до 

орієнтування у соціальнихситуаціях, розуміннясоціального контексту 

художніхтворівЗдатністьдіятисоціальновідповідально та свідомо; спроможністьідентифікувати 

себе з цінностямипрофесійногосередовища; наявністьпрофесійноїпозиціївчителя. Здатність до 

цінування та повага до різноманітності і мультикультурності; 

наданнярівнихможливостейучнямрізнихнаціональностей та різнихрозумовихздібностей, 

толерантнеставленнядоїхньоїкультурноїспадщини, індивідуальнихособливостей. 

Здатність учителя користуватисянормативними документами та реалізовувати на практиціцілі 
і завданнянавчання предмету/освітньоїгалузівпочатковійшколі. 

 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 16 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 14 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

І 013 «Початкова 

освіта» 

ІІ Вибірковий 

Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Основи Конституційного права.  

Поняття, предмет та система галузі конституційного права, її місце та роль у системі 

права України. Джерела галузі конституційного права. Генезис та еволюція 

української конституції. Конституція України та її юридичні властивості. 

Конституційний лад України: поняття, принципи. Державні символи України. 

Конституційно – правова відповідальність. 

Тема 2. Основи теорії держави і права.  

Право як загальносоціальне явище. Об’єктивне юридичне право у системі соціальних 

регуляторів. Основні права людини. Межі здійснення прав людини. Правові 

відносини. Правосвідомість та правова культура особи.Правотворчість. Нормативно-

правові акти та інші форми права України. Система права і систематизація 

законодавства. Правові норми: поняття, ознаки, склад. Правопорушення і юридична 

відповідальність. 



Тема 3. Основи адміністративного права.  

Поняття, предмет та джерела адміністративного права. Принципи державного 

управління в Україні. Суб’єкти адміністративного права.Державна служба в Україні. 

Поняття адміністративного правопорушення та його ознаки. Адміністративна 

відповідальність. Види адміністративних стягнень. Порядок притягнення до 

адміністративної відповідальності. Відповідальність за окремі види правопорушень. 

Тема 4. Основи цивільного права і цивільного процесу.  

Поняття, предмет та джерела цивільного права. Фізична особа як учасник цивільних 

відносин. Цивільна дієздатність та правоздатність фізичних осіб.Юридична особа як 

учасник майнових цивільних відносин: поняття, правові ознаки, види. Поняття, зміст 

та форми права власності. Підстави набуття та припинення права власності. Захист 

цивільних прав. Спадкове право. 

Тема 5. Основи трудового права.  

Поняття, предмет і джерела трудового права. Колективний договір, зміст та порядок 

укладення. Трудовий договір: сторони, зміст та види. Контракт як вид трудового 

договору.Підстави припинення трудового договору та їх класифікація. Розірвання 

трудового договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з 

ініціативи роботодавця: загальні та додаткові підстави. Порядок оформлення 

звільнення і проведення розрахунків. 

 

Тема 6. Основи кримінального права.  

Поняття кримінального права його принципи, джерела та система. Поняття злочину, 

його види та стадії. Кримінальна відповідальність та її підстави. Покарання, його цілі 

і види. Поняття та принципи кримінального процесу. Законодавче регулювання 

кримінального процесу. 

Тема 7. Основи сімейного права.  

Поняття сімейного права, його принципи та джерела. Сімейне законодавство 

України.Укладення та припинення шлюбу. Права та обов’язки подружжя. Права та 

обов’язки батьків і дітей за законодавством України. Правові форми влаштування 

дітей, що позбавлені батьківського піклування. 

Тема 8. Основи фінансового права.  

Поняття, предмет та джерела фінансового і податкового права. Бюджет і бюджетна 

система України. Структура доходів і видатків державного бюджету України та 

місцевих бюджетів.Поняття, ознаки та види податку. Загальнодержавні податки. 

Місцеві податки і збори. Відповідальність платників податків. Способи захисту прав і 

законних інтересів платників податків. 

 

 

 



 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

л. пр. 

л
аб

 

ін
д

 

с.р. л п 

л
аб

 

ін
д

 

с.р. 

Тема 1.  

Основи 

конституційного 

права. 

11,5 2 2   7,5 11,5 1 0,5   10 

Тема 2. 

 Основи теорії 

держави і права. 
11,5 2 2   7,5 11,5 1 0,5   10 

Тема 3. 

Основи 

адміністративного 

права. 

11,5 2 2   7,5 11 1 0   10 

 

Тема 4.  

Основи 

цивільного права і 

цивільного 

процесу. 

11,5 2 2   7,5 11,5 1 0,5   10 

Тема 5.  

Основи трудового 

права. 
11,5 2 2   7,5 11,5 1 0,5   10 

Тема 6.  

Основи 

кримінального 

права. 

11,5 2 2   7,5 11 1 0   10 

Тема 7.  

Основи сімейного 

права. 

10,5 2 1   7,5 11 1 0   10 

 

Тема 8. Основи 

фінансового 

права. 

10,5 2 1   7,5 11 1 0   10 

Усього годин 
90 16 14   60 90 8 2   80 

 

 



Перелік тем для самостійноговивчення: 

 

Тема 1.Основиконституційного права України.Соціально-економічніполітичні та особисті 

права та свободи. Конституційнігарантіїзахисту прав і свобод. 

            Тема 2.Основитеоріїдержави і права. Загальна характеристика права України. 

Основніположення про державу і право. Загальні засади конституційного ладу України. 

   Тема  3. Основиадміністративного права. Органи повноважені розглядати справи про 

адміністративні правопорушення .  Адміністративна відповідальність неповнолітніх. 

     Тема  4. Основи цивільного права і цивільного процесу. Захист права власності. 

Забезпечення виконання зобов’язань.  

    Тема 5. Основи трудового права. Право соціальногозахисту. Вихіднадопомога. 

Відстороненнявідроботи. Видачадовідкипророботу та заробітну 

плату.Забезпеченнязайнятостівивільнюванихпрацівників. Поняття та видиробочого часу. Час 

відпочинку. Право навідпусткувидивідпусток. Охоронапраці. Право соціальногозахисту.  

   Тема 6. Основикримінального права. 

Кримінальнавідповідальністьзазлочинипротиправосуддя. Кримінальнавідповідальність за 

злочинипротиволі, честі та гідності особи. Злочини у сферіохоронидержавноїтаємниці.  

Тема 7.Основисімейного права. Нотаріат в Україні. Майнові права та обов’язкиподружжя. 

Права та обов’язкибатьків та дітей. Опіка та піклування. Нотаріат в Україні.  

Тема 8.Основифінансового права України. ЗаконодавствоУкраїни про банки і 

банківськудіяльність.Правовіосновистрахування.  

 

 

Теми практичних занять (денне навчання) 

№ Назва теми годин 

 

1 

Основи загальної теорії держави. Поняття, ознаки та теорії виникнення 

держави. Правова держава як гарант здійснення, охорони та захисту прав 

людини.Сутність сучасної держави соціально-демократичної орієнтації. 

Форма держави. Елементи форми держави.  

2 

2 

Конституційне право – провідна галузь права України. 
Поняття, предмет та система галузі конституційного права, її місце та 

роль у системі права України. Джерела галузі конституційного права. 

Генезис та еволюція української конституції. Конституція України та її 

юридичні властивості. Конституційний лад України: поняття, принципи. 

2 

3 

Основи адміністративного права України. Поняття, предмет та джерела 

адміністративного права. Принципи державного управління в Україні. 

Суб’єкти адміністративного права.Державна служба в Україні. Поняття 

адміністративного правопорушення та його ознаки. Адміністративна 

відповідальність. Види адміністративних стягнень. Порядок 

притягнення до адміністративної відповідальності. Відповідальність за 

окремі види правопорушень. 

2 

4 

Основи фінансового і податкового права України.Поняття, предмет та 

джерела фінансового і податкового права. Бюджет і бюджетна система 

України. Структура доходів і видатків державного бюджету України та 

місцевих бюджетів.Поняття, ознаки та види податку. Загальнодержавні 

податки. Місцеві податки і збори. Відповідальність платників податків. 

Способи захисту прав і законних інтересів платників податків. 
 

1 

5 

Основи цивільного права України. Поняття, предмет та джерела 

цивільного права. Фізична особа як учасник цивільних відносин. 

Цивільна дієздатність та правоздатність фізичних осіб.Юридична особа 

як учасник майнових цивільних відносин: поняття, правові ознаки, види. 

Поняття, зміст та форми права власності. Підстави набуття та 

припинення права власності. Захист цивільних прав. Спадкове право. 

2 



6 

Основи сімейного права України. Поняття сімейного права, його 

принципи та джерела. Сімейне законодавство України.Укладення та 

припинення шлюбу. Права та обов’язки подружжя. Права та обов’язки 

батьків і дітей за законодавством України. Правові форми влаштування 

дітей, що позбавлені батьківського піклування. 

1 

7 

Основи трудового права України. Поняття, предмет і джерела 

трудового права. Колективний договір, зміст та порядок укладення. 

Трудовий договір: сторони, зміст та види. Контракт як вид трудового 

договору.Підстави припинення трудового договору та їх класифікація. 

Порядок оформлення звільнення і проведення розрахунків. 

2 

8 

 Правоохоронні та правозахисні органи в Україні. Повноваження та 

система органів прокуратури. Правовий статус міліції.Служба безпеки 

України: її завдання та повноваження. Інші правоохоронні органи 

України.  (Загальна характеристика судової системи України.Органи 

юстиції України: їх система та повноваження.Поняття нотаріату й органи 

і посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії.Функції адвокатури та види 

адвокатської діяльності. 

 

2 

ВСЬОГО 14 

 

Теми практичних занять (заочне навчання) 

№ Назва теми годин 

1 
Конституційне право – провідна галузь права України. Джерела галузі 

конституційного права. Генезис та еволюція української конституції. 

Конституція України та її юридичні властивості.  
0,5 

2 

Основи загальної теорії держави. Поняття, ознаки та теорії виникнення 

держави. Правова держава як гарант здійснення, охорони та захисту 

прав людини.Сутність сучасної держави соціально-демократичної 

орієнтації. Форма держави. Елементи форми держави. 

0,5 

3 

Основи цивільного права України. Поняття, предмет та джерела       

цивільного права. Фізична особа як учасник цивільних відносин. 

Цивільна дієздатність та правоздатність фізичних осіб.Юридична особа 

як учасник майнових цивільних відносин: поняття, правові ознаки, види. 

Поняття, зміст та форми права власності. Підстави набуття та 

припинення права власності. Захист цивільних прав. Спадкове право. 
 

0,5 

4 

Основи трудового права України. Поняття, предмет і джерела 

трудового права. Колективний договір, зміст та порядок укладення. 

Трудовий договір: сторони, зміст та види. Контракт як вид трудового 

договору.Підстави припинення трудового договору та їх класифікація. 

Порядок оформлення звільнення і проведення розрахунків. 
 

 

0,5 

ВСЬОГО 4 

 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 
Оцінюванняздійснюється за національною на ECTS 

шкалою оцінюваннянаоснові 100-бальної системи. 

(Див.: пункт „9.3.Види контролю” Положення про 

організаціюосвітньогопроцесу та 

розробкуосновнихдокументів з 

організаціїосвітньогопроцесу в ДВНЗ 

«Прикарпатськийнаціональнийуніверситетімені 

Василя Стефаника»).Участь вроботівпродовж 



семестру/залік – 100. Поточний контроль 

включає:тестування, виконанняпрактичнихзавдань, 

самостійна робота. 
Вимоги до письмової 

роботи 

При виконанні певного письмового завдання з дисципліни необхідно 

враховувати: 

 - повноту і правильність відповіді; 

 - здатність узагальнювати   отримані   знання; 

 - здатність застосовувати правила, методи, принципи, закони у 

конкретних   ситуаціях; 

-  уміння аналізувати і оцінювати факти, події, інтерпретувати схеми, 

графіки, діаграми; 

-  уміння викладати матеріал чітко, логічно, послідовно. 

Практичні заняття Оцінюються по п’ятибальнійсистемі 
 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Виконання 80% практичних робіт та завдань самостійної роботи. 

7. Політика курсу 

Політика курсу: Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. У випадкутакихподій – реагуваннявідповідно до Положення 1 

і Положення 2 
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