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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Основи держави і права України 

Викладач (-і) Сворак Степан Дмитрович, д.ю.н., професор кафедри кафедри 

теорії та історії держави і права; 

Шинкарук Ярослав Іванович, к.ю.н., професор кафедри 

кафедри теорії та історії держави і права 

Контактний телефон 

викладача 

Сворак Степан Дмитрович - 0679399149 

E-mail викладача Сворак Степан Дмитрович stepan.svorak@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Денний 

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/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1

%96%d0%ba-

%d1%96%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d1%96%d0%b4%d

1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%97-

%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8/ 

Також можливі консультації шляхом листування через 

електронну пошту, зокрема, що стосується погодження планів 

індивідуальних науково-дослідних завдань.  

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 держави і права України ” є формою правової освіти 
студентів  спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування. 
 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 держави і права України» 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 «Основи держави і права України» 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 

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


4 

 

нігілізму, що існує зараз у нашому суспільстві, а й стимулюватиме процес 

демократичних перетворень, які відбуваються в Україні. Лише правосвідома 

особистість здатна активно включитися в цей процес. 

4. Результати навчання (компетентності) 

- Загальні компетентності: 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК 12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 

ЗК 13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку права, 

його місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій. 

- Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і 

розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві. 

СК 3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності в Україні та 

світі, розуміння їх правової природи. 

СК 7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного 

права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: 

конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, 

цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне 

право. 

СК 11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти, які 

мають загальнодержавне чи міжнародне значення. 

 

5. Організація навчання  

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 16 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 

14 

самостійна робота 60 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

1 281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

 

1 Нормативна 

навчальна 

дисципліна 

Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Змістовий модуль І. Основи теорії держави і права 

Тема № 1. Основи теорії  держави 2 2 7 

Тема № 2. Основи теорії права 2 2 7 

Тема № 3. Основи правової поведінки та юридичної 

відповідальності 

2 2 6 

Змістовий модуль ІІ. Основні галузі права   
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Тема № 4. Основи конституційного права України 2 2 7 

Тема № 5. Основи цивільного права України 2 2 7 

Тема №6. Основи сімейного права України 2 2 7 

Тема №7. Основи трудового  права України   6 

Тема №8. Основи кримінального права України 2 2 7 

Тема № 9. Основи адміністративного права України 2  6 

ЗАГ.: 16 14 60 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Загальна система оцінювання навчальної є уніфікованою в межах 

навчально-наукового юридичного інституту і визначається п. 4.4 

Положення про порядок організації навчального процесу та 

оцінювання успішності студентів у навчально-науковому 

юридичному інституті Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника, зі змінами – текст розміщений на 

інформаційному стенді та сайті Інституту 

https://law.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1

%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b0-

%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-

%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/. 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вивчення дисципліни передбачає обов’язкове виконання всіма 

студентами двох письмових контрольних робіт. Перша робота з основ 

теорії держави і права. 

Варіант завдань складається з 5 питань. Перше запитання 

(описове) оцінюються максимально у 5 балів. 2 запитання передбачає 

чітку і коротшу відповідь на запитання і оцінюються в 2 бали. 3-5 

запитання мають тестовий характер і оцінюються максимально в 1 

бал кожне. Максимальний бал за контрольну становить 20. 

Друга контрольна робота включає в себе основні галузі права  та 

оцінюється як і перша контрольна робота. Контрольна робота може 

виконуватися також на сайті дистанційного навчання: https://test-d-

learn.pnu.edu.ua/  

За бажанням (для отримання додаткових до 5 балів) студенти 

можуть виконувати індивідуальні завдання за темою відповідного 

семінарського заняття.  

Семінарські 

заняття 

Система оцінювання семінарських занять визначена у Положенні про 

порядок організації навчального процесу та оцінювання успішності 

студентів у навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника – текст розміщений на інформаційному стенді та сайті 

Інституту 

https://law.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1

%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b0-

%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-

%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/ 

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Порядок та організація контролю знань студентів, зокрема, умови 

допуску до підсумкового контролю визначаються Положенням про 

порядок організації навчального процесу та оцінювання успішності 

студентів у навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника – текст розміщений на інформаційному стенді та сайті 

Інституту 

https://law.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1

https://law.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
https://law.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
https://law.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
https://law.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
https://test-d-learn.pnu.edu.ua/
https://test-d-learn.pnu.edu.ua/
https://law.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
https://law.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
https://law.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
https://law.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
https://law.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/


6 

 

%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b0-

%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-

%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/ 

При тестовому контролі знань в системі дистанційного навчання 

правильна відповідь на тестове завдання передбачає відповідні бали, 

які зараховуються студенту автоматично 

7. Політика навчальної дисципліни 

Письмові роботи: очікується, що при написанні письмових робіт студенти мають 

проявити творче та аналітичне мислення,  вміння аналізу суспільних процесів в 

контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання, 

вміння проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел із відповідними 

посиланнями на використані джерела для запобігання плагіату. 

Академічна доброчесність: очікується, що студенти будуть дотримуватися 

принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Положенням про запобігання та виявлення плагіату у ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

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

Відвідування занять 

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

відвідають лекції і практичні зайняття курсу.  

Пропуски семінарських (практичних, лабораторних) занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. Студент зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття 

впродовж двох тижнів з дня пропуску заняття. За пропущені лекційні заняття без 

поважних причин в обсязі, що перевищує 10% від загальної кількості лекційних годин, 

які відведені на навчальну дисципліну відповідно до робочого навчального плану, 

керівник курсу віднімає 5 балів від підсумкового семестрового балу студента (п. 5.1.2 

Положення про порядок організації навчального процесу та оцінювання успішності 

студентів у навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника https://law.pnu.edu.ua/організація-

навчального-процесу/). 
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