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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Правознавство 

Викладач (-і) Питльована Вікторія Павлівна, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри теорії та історії держави і права 

Контактний телефон 

викладача 

Питльована Вікторія Павлівна (0342)596133 

E-mail викладача Питльована Вікторія Павлівна, vpytlovana @gmail.com 

Формат дисципліни Заочний 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, 90 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку 

індивідуальних занять зі студентами, розміщеному на 

інформаційному стенді та сайті кафедри 

https://kttidip.pnu.edu.ua/навчальні-дисципліни/. 

Також можливі консультації шляхом листування через 

електронну пошту, щодо погодження планів та змісту 

індивідуальних завдань і відпрацювань. 

2. Анотація до курсу 

    Предметом вивчення  навчальної дисципліни є право як регулятор суспільних відносин 

у різних сферах суспільного життя. 

   Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

        1. Основи теорії держави і права 

        2. Основні галузі права України         

        Вивчення навчальної дисципліни “Основи  права” є формою правової освіти студентів 

неюридичних спеціальностей. Це зумовлено рядом факторів: по-перше, необхідністю сформувати 

у студентів належний рівень правосвідомості; по-друге, потребою в оволодінні ними практичними 

навичками застосування чинного законодавства України; по-третє, необхідністю виробити у 

студентів вміння аналізувати наявні в Україні правові явища, державно — правову дійсність та 

правові процеси. 

Основними джерелами цієї виступають Конституція України, Кримінальний кодекс 

України, 

Кодекс законів про працю України, Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, 

Кодекс України про адміністративні правопорушення. 

 

3. Мета та цілі курсу  

 
Метою  викладання навчальної дисципліни “Основи права ” є необхідність сформувати у 

студентів належний рівень правосвідомості; потреба в оволодінні ними практичними навичками 

застосування чинного законодавства України;  необхідність виробити у студентів вміння 

аналізувати наявні в Україні правові явища, державно-правову дійсність та правові процеси.   

     Основними цілями вивчення дисципліни «Правознавство» є набуття студентами знань та 

розуміння  ролі  права, його функції і завдання, місце серед інших соціальних інструментів, знати 

свої права, свободи і обов’язки, розуміти механізм, межі та способи їх реалізації. Це сприятиме не 

лише подоланню правового нігілізму, що існує зараз у нашому суспільстві, а й стимулюватиме 

http://www.d-learn.pu.if.ua/
https://kttidip.pnu.edu.ua/навчальні-дисципліни/


процес демократичних перетворень, які відбуваються в Україні. Лише правосвідома особистість 

здатна активно включитися в цей процес.  

 

4. Результати навчання (компетентності) 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

      знати: 

  систему державно-правових понять і категорій, у тому числі: поняття 

держави, типів і видів держав, суті і форм держави, функцій, апарату та 

механізму держави;  

 функції та завдання права, його роль серед інших соціальних інструментів; 

 поняття правовідносин, правомірної поведінки, правопорушення і юридичної     

відповідальності тощо; 

  свої права, свободи і обов’язки, розуміти механізм, межі та способи їх 

реалізації; 

 способи захисту прав особи; 

 сучасні тенденції та перспективи розвитку державно-правових явищ в Україні 

та зарубіжних країнах.; 

основи цивільного, сімейного, конституційного, трудового та ін. законодавства.               

 

вміти:  

 реалізовувати положення законодавства в конкретних життєвих ситуаціях; 

 на основі правового аналізу давати оцінку державно – правовим явищам; 

 аналізувати стан та перспективи розвитку державно-правових явищ в межах 

України та зарубіжних країн; 

 діяти відповідно до закону 

 

 

 

5. Організація навчання  

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 8 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 

2 

самостійна робота 80 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

1 081 Право 2 нормативний 

Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Модуль 1. Основи теорії держави і права 

 

Тема № 1. Основи теорії  держави 2 - 8 

Тема №2. Основи теорії права 
 

- - 8 

Тема № 3. Основи правової поведінки та юридичної 

відповідальності  

- - 8 

    



Змістовий модуль 2.  Основні галузі права   

Тема № 4. Основи конституційного права України. 
 

2 - 10 

Тема № 5. Основи цивільного права України.  - - 10 

Тема № 6. Основи сімейного права України.  2 2 8 

Тема № 7. Основи трудового  права України   

 

2 - 8 

Тема  № 8. Основи кримінального права України. 

- - 10 

Тема № 9. Основи адміністративного права України. 

- - 10 

 

                                                                                          ЗАГ.: 8 2 80 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Загальна система оцінювання навчальної дисципліни є уніфікованою в 

межах навчально-наукового юридичного інституту і визначається п. 4.5 

Положення про порядок організації навчального процесу та оцінювання 

успішності студентів у навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 

затвердженим Вченою радою Юридичного інституту Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, протокол № 2 від 

12.10.2010 р. (зі змінами, внесеними Вченою радою навчально-наукового 

юридичного інституту, протокол №5 від 28 лютого  2017 р.) – текст 

розміщений на інформаційному стенді та сайті Інституту 

https://law.pnu.edu.ua/організація-навчального-процесу/. 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

   Вивчення дисципліни передбачає обов»язково з»явитися на залік і  

виконати письмові завдання., які передбаченні в заліковому білеті.  

Заліковий білет складається з 5 запитань. 

    В заліковому білеті перше та друге запитання описові і оцінюється  по 30 

балів кожне. Третє та четверте питання передбачають коротку відповідь і 

оцінюється по 15 балів кожне, а п»яте – тестове  в 10 балів. Максимальний 

бал за залік становить 100 балів. 

  

Семінарські 

заняття 

Система оцінювання семінарських занять визначена п. 4.5 Положення про 

порядок організації навчального процесу та оцінювання успішності 

студентів у навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника  

Умови 

допуску до 

підсумкового 

контролю 

Порядок та організація контролю знань студентів, зокрема, умови допуску 

до підсумкового контролю визначаються п. 5.3 Положення про порядок 

організації навчального процесу та оцінювання успішності студентів у 

навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника  

7. Політика навчальної дисципліни 

Письмові роботи: 

Студенти заочної форми навчання повинні виконати письмові завданні, які передбачені 

в залікових білетах , програмові вимоги до заліку з навчальної дисципліни «Ораторське 

мистецтво» містяться на сайті кафедри https://ktetap.pnu.edu.ua/заочна-форма-навчання-3/ 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, 

усвідомлювати наслідки її порушення, що визначається Положенням про запобігання та 

https://law.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83/
https://ktetap.pnu.edu.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-3/


виявлення плагіату у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/. 

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття курсу. 

  

8. Рекомендована література 

1.       Правознавство: Підручник/ Авт. кол.: Демський С.Е., Ковальський B.C., 

Колодій A.M. (керівник авт. кол.) та інші;  За ред. В.В. Копєйчикова, А. М., 

Колодія — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 752 с . 

2. Правознавство [Текст  ]: навчальний посібник / За ред.. М.В. Кравчука.–2-ге 

вид., перероб. та доп. – Львів: Новий Світ-2000, 2010.–408с. 

3. Правознавство: Підручник / А. І. Берлач, С. С. Бичкова, Д. О, Карпенко, А. М. 

Колодій, А. Ю. Олійник, В. І. Осадчий.- К.: Всеукраїнська асоціація видавців 

«Правова єдність», 2008.- 792 с. 

4. Правознавство. Навчальний посібник/ За заг.ред. П.Д.Пилипенка. 3-тє вид. 

стереотипне– Львів: «Новий світ-2000», 2010.–512 с. 

5. Правознавство: навч. посібник за модульно-рейтинговою системою/ 

В.В.Молдован, Л.І. Чупінда.– К.: ЦНЛ, 2006.– 186 с. 

6. Скакун О.Ф. Теорія права і держави: Підручник. – 2- е видання/ О.Ф.Скакун.– 

К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. –520 с. 

7. Горун О.В. Теорія держави і права: навч. посіб /О.В.Горун, Н.В.Камінська, 

О.В.Фатхутдінова.- К.: КНТ, 2011.–216с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Викладач _____________Питльована В.П. 

 

https://pnu.edu.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83/


 


