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Пререквізити навчальної дисципліни: знання основ правознавства, 

психології, громадянської освіти, культурології. 

Постреквізити: соціологія, політологія, методологія наукових досліджень, 

господарське право, теорія держави і права, аграрне право. 

Характеристика дисципліни 

Призначення навчальної дисципліни: «Правознавство» є обов’язковим 

навчальним курсом із циклу дисциплін гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки, які вивчаються у вищих навчальних закладах нашої держави. 

Вивчення  даної навчальної дисципліни становить основу підготовки спеціалістів 

будь-якої галузі народного господарства, що обумовлено рисами найбільш 

освітньої дисципліни, що є важливою передумовою загальнотеоретичної 

підготовки студентів шляхом розширення їхнього світогляду. 

Мета викладання навчальної дисципліни: є засвоєння студентами 
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основних теоретичних положень і понять національного права України, 

розуміння ними Конституції та чинного законодавства України, закономірностей 

побудови правової держави, формування в них високого рівня правової 

свідомості та правової культури, вміння тлумачити і правильно застосовувати 

нормативно-правові акти у практичній медичній діяльності, грамотно оцінювати 

юридичні факти, вільно орієнтуватися в сучасному правовому полі. 

1. Завдання курсу: Надати студентам систематичні знання з юридичних 

наук для засвоєння специфічної фахової термінології, певного правового 

мінімуму знань з конституційного, цивільного, сімейного, трудового, 

адміністративного, кримінального, аграрного права України як неодмінної 

передумови майбутньої професійної діяльності фахівця в обставинах сучасного 

економічного життя, навчити загальних принципів законодавства України, 

усвідомлення того, що Україна правовою державою, де на першому плані 

загального право розуміння є забезпечення прав людини, навчити знанню і 

вмінню користуватися і правильно розуміти джерела права, в тому числі і 

стосовно охорони навколишнього середовища. 

Сформувати в міру компетенції сільськогосподарського працівника вміння 

аналізувати правову ситуацію, яка  складається в кожному конкретному випадку, 

застосовувати отримані юридичні знання для найкращого виконання ними 

професійних та трудових обов’язків, розуміти значення правознавства в розвитку 

науки, зокрема сільського господарства, навчити правильно розуміти формування 

і розвиток державно-правової думки в Україні, ознайомити студентів з основними 

сучасними концепціями права,  

та розуміти зміст правових положень, які формують правовий стан людини 

і громадянина в державі.  

Відповідно до Освітньої програми підготовки бакалаврів агрономії 

студенти повинні: 

знати: головні загальнотеоретичні поняття галузей цивільного, трудового, 

сімейного, адміністративного, господарського та карного права, їх тлумачення та 

категорії; завдання, мету та основні положення (принципи), відповідно до яких 

здійснюються цивільні, трудові, сімейні, адміністративні, господарські, медичні 

та карні правовідносини в Україні; основні правила та процедури прийняття 

рішень та складання для їх закріплення відповідних документів з усіх питань, що 

виникають під час їх розгляду, 

вміти: своєчасно та правильно виявляти, перевіряти та оцінювати докази 

та фактичні обставини, які виникають у процесі практичної роботи та життя; 

правильно вибирати та аналізувати правові норми в процесі їх фактичного 

застосування; приймати законні, обґрунтовані та доцільні рішення з усіх питань, 

які виникають повсякденно в реальному житті; набути твердих навичок з 

використання отриманих знань у стандартних ситуаціях — під час виконання 

вправ, розв’язання задач, аналізу навчальних тестів, що дасть змогу орієнтуватися 

в реальних життєвих ситуаціях і приймати правильні рішення. 

Порівнювати, пояснювати, аналізувати, критично оцінювати духовні і 

юридичні явища,  творчо підходити до вирішення професійних питань. 

Співставляти цінності загальнолюдські, національні, особистісні. Користуватися 

науковою термінологією. Самостійно працювати з додатковою літературою, 

складати конспект, тези, готувати реферати, доповіді, брати участь у дискусіях, 

семінарах. Аргументовано відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, 

толерантно ставитися до протилежних думок. Застосовувати отримані знання при 



вирішенні професійних завдань та в особистому житті. 

 

Навчальна дисципліна направлена на досягнення компетентностей 

Освітньо-професійної програми: 

загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 1. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати його цінність та необхідність сталого розвитку, верховенства 

права, права і свобод людини і громадянина України.  

ЗК 2. Здатність застосовувати, зберігати моральні, культурні, наукові 

цінності на основі розуміння історії, розвитку суспільства, техніки, технологій у 

практичній діяльності.  

ЗК 3. Знання і розуміння предметної області, здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. та застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати знання про природу і 

суспільство, технології, співпрацювати з фахівцями інших галузей з метою 

покращення економіки підприємства. 

фахові (спеціальні) компетентності (ФК):  

ФК 7. Здатність до знання і розуміння основних біологічних і 

агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних з вирощуванням 

сільськогосподарських та інших рослин.  

ФК 8. Уміння застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів 

сільськогосподарських рослин для розв’язання виробничих технологічних задач. 

Навчальна дисципліна направлена на забезпечення програмних 

результатів навчання (ПРН) : 

ПРН 1. Здатність демонструвати наукові та практичні знання і розуміння 

основ агрономії, соціалізації особистості, економіки й права. 

ПРН 19. У своїй професійній діяльності керуватися нормативно-правовими 

документами, інструкціями, рекомендаціями, законодавчими актами України, 

міжнародними нормативно-правовими документами. 

План вивчення навчальної дисципліни 

№ 

тижня 

Назва 

теми 

Форма 

вивчення та кількість 

годин 

Завдання до 

самостійної роботи студента 

(СРС) 

1 Вступ. 

Основи теорії 

держави. 

Лекція (2 год), 

Практичне 

заняття (2 год) 

 

СРС (4 год) 

Теорії походження 

держави. 

Форма держави: 

поняття та її елементи. 

 

2 Основи теорії 

права. 

Лекція (2 год), 

Практичне 

заняття (2 год) 

 

СРС (4 год) 

Норма права: поняття, 

структура та види.  

Правомірна 

поведінка: поняття та 

класифікація. 

Юридична 

відповідальність: поняття, 

ознаки та її підстави.  

 



3 Загальна 

характеристи

ка 

конституційн

ого права як 

провідної 

галузі права 

України 

Лекція (2 год), 

Практичне 

заняття (4 год) 

 

СРС (4 год 

Конституційне право 

України як провідна галузь 

національного права та його 

джерела. 

Характеристика 

інституту громадянства 

України. 

 

4 Основи 

Адміністрати

вного права 

України. 

Лекція (2 год), 

СРС (6 год) 

Адміністративне 

правопорушення: поняття, 

ознаки, склад. 

Відповідальність за 

адміністративні проступки 

та види адміністративних 

стягнень. 

 

5 Цивільно-

правове 

регулювання 

суспільних 

відносин 

Лекція (6 год), 

Практичне 

заняття (4 год) 

СРС (10 год) 

Загальні положення 

про зобов’язальне право. 

Правочини та 

договори. 

Шлюб: поняття, 

порядок його укладення та 

припинення. 

Усиновлення та інші 

форми прийняття дітей на 

виховання.  

  

6 Загальна 

характеристи

ка трудового 

права 

України. 

Трудовий 

договір 

Лекція (2 год), 

Практичне 

заняття (2 год) 

СРС (4 год) 

Трудовий договір та 

прядок його укладення, 

зміни та припинення. 

Робочий час та час 

відпочинку.  

 

7 Основи 

кримінально

го права 

Лекція (2 год), 

Практичне 

заняття (2 год) 

СРС (6 год) 

Поняття злочину, його 

види та стадії. Склад 

злочину. 

Поняття покарання та 

його види. 

 

8 Основи 

господарсько

го права 

України 

Лекція (2 год), 

 

 

9 Аграрне, 

земельне й 

екологічне 

право 

Лекція (2 год), 

 

 



10 Основи 

міжнародног

о права. 

Лекція (2 год), 

 

 

11 Основи 

правоохорон

ної 

діяльності. 

Лекція (4 год), 

СРС (6 год) 

Нотаріат та 

адвокатура в Україні. 

Уповноважений Верховної 

Ради України з прав 

людини.  

 

12 Вирішення 

господарськи

х спорів. 

Розгляд 

цивільних, 

адміністрати

вних, 

кримінальни

х справ. 

Лекція (4 год), 
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     1. Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. 

посіб.; Акад. адвокатури України. – Вид. 3-е, переробл. та допов. – К.: Правова 

єдність: Алерта, 2014.  

2. Дараганова Н.В. Адміністративне право України: навч. посіб. / 

Н. В. Дараганова; Вищ. навч. закл. «Нац. акад. упр.». – К.: ВНЗ «Нац. акад. упр.», 

2013.  

3. Дзера О.В. Правознавство. Підручник -К.:Юрінком Інтер, 2017. 

16.С. Кравчук, Алла Герц Правознавство. Підручник К.:Кондор, 2019. 

4. Дрожжина С.В. , Шульженко І.В., Одінцова О.О.Правознавство: 

практикум. Навчальний посібник для ВНЗ (рекомендовано МОН України) -

К.:Юрінком Інтер, 2017. 

5. Єрофєєнко Л.В. Адміністративне право: навч.-метод. посіб. / 

Єрофєєнко Л.В.; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Х.: ХНАДУ, 2013.  

6. Іванов Ю.Ф. Сімейне право України: посіб. для підготов. до 

іспитів – К.: Паливода А.В., 2013.  

7. Іншин М.І. Трудове право України: підручник – Х., 2014.  

8. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / за 

заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.М. Трубникова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. 

Каразіна. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012.  

9. Кримінальне право. Особлива частина: навч. посіб. / за заг. ред. 

проф. В.М. Трубникова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х.: Вид-во ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна, 2013.  

10. Лапкін А.В. Основи прокурорської діяльності в Україні: навч. 

посіб. у схемах / за ред. проф. І.Є. Марочкіна. – Х.: Право, 2013.  

11. Марчук В.М. Теорія держави і права: навч. посіб.; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012.  



12. Матвєєв П.С. Цивільне право (в схемах): навч. посіб. Нац. акад. 

внутр. справ. – К.: Алерта, 2013.  

13. Мічурін Є.О., О.Р. Шишка. Цивільне право: альб. схем: 

посібник. – 4-те вид., переробл. та допов. – Х.: Фактор, 2013.  

14. Молдован В.В. Правознавство. Навчальний посібник 

рекомендовано МОН України, ЦУЛ, 2018. 

15. Організація роботи суду: навч. посіб. / Нац. ун-т «Юрид. акад. 

України ім. Ярослава Мудрого» ; за заг. ред. І. Є. Марочкіна. – Х.: Право, 2012.  

16. Організація судових та правоохоронних органів: підручник / 

Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого; за ред. І.Є. Марочкіна. – Х.: Право, 

2013.  

17. Пендюра М.М. Теорія держави і права: навч. посіб. - Вид. 3-є, 

допов. і переробл. –  К.: Вид.: О.С. Ліпкан, 2013.  

18. Погорілко В.Ф. Конституційне право України: підручник – 2-ге 

вид., переробл. та доопр. – К.: Прав. єдність: Алерта, 2010.  

19. Сидоренко М.Й. Теорія держави і права (курс лекцій): навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Вид. 2-ге, переробл. і допов. – К.: Ун-т 

«Україна», 2013.  

20. Сімейне право підручник / за заг. ред. В.І. Борисової, І. В. 

Жилінкової; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – 4-те вид., 

переробл. і допов. – Х.: Право, 2012.  

21. Сімейне право України: підручник / за заг. ред. В. І. Борисової, 

І. В. Жилінкової. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Юрінком Інтер, 2011.  

22. Сливич І.І., Ступник Я.В. Кримінальне право України. Особлива 

частина: навч. посіб. – Ужгород: Гельветика, 2014.  

23. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України. 

Повний курс: навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012.  

24. Теорія держави і права: за ред. О.В. Петришина; Нац. ун-т 

«Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х.: Право, 2014.  

25. Теорія держави і права: навч. посіб. / С.К. Бостан та ін. – К.: 

Академія, 2013.  

26. Теорія держави і права: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

кер. авт. кол. Ю.А. Ведєрніков; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, Ун-т сучас. 

знань. – Д.: Ліра, 2013.  

27. Трудове право (поняття, схеми, таблиці): навч. посіб. / Н.П. 

Павлів-Самоїл, В.М. Адам, А.І. Годяк; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л.: 

ЛьвДУВС, 2013.  

28. Трудове право України: академ. курс, підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. / за ред. д-ра юрид. наук, проф. П.Д. Пилипенка; Львів. нац. ун-т ім. 

Івана Франка. - 5-те вид., переробл. та допов. – К.: Ін Юре, 2014.  

29. Федорук Н.С. Адміністративне право України (загальна 

частина): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Чернів. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича. – Чернівці: Рута, 2013.  

30. Цивільне право: підручник: у 2 т. / за ред. В.І. Борисової, І.В. 

Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава 

Мудрого». – 2-ге вид., переробл. та допов.  – Х.: Право, 2014. – Т. 1 – 2014. – 655 

с.; Т. 2 – 2014.  

31. Шаптала Н.К. Конституційне право України: навч. посіб. – 

Запоріжжя: Дике Поле, 2012. Шевчук А.В. Кримінальне право України (Особлива 



частина): для студ. вищ. навч. закл. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – 

Чернівці: Рута, 2013.  

 

 

Додаткова 

1. Конституція України: станом на 01 січ. 2020 р.: (відповідає офіц. 

текстові). – К.: Правова єдність: Алерта, 2020.  

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення із змінами і допов. 

станом на 22 січ. 2020 р.: (відповідає офіц. текстові). – К.: Правова єдність: 

Алерта, 2020.  

3. Цивільний кодекс України: станом на 1 січ. 2020 р.: відповідає офіц. 

тексту. – Офіц. вид. – Х.: Право, 2020.  

4. Сімейний кодекс України: станом на 1 січ. 2020 р.: відповідає офіц. 

тексту. – Х.: Право, 2020.  

5. Кримінальний кодекс України: станом на 1 січ. 2020 р.: відповідає офіц. 

тексту / упоряд.: В.І. Тютюгін. – Офіц. вид. – Х.: Право, 2020.  

6. Кодекс законів про працю України: станом на 1 січ. 2020 р.: відповідає 

офіц. тексту. – Офіц. вид. – Х.: Право, 2020.  

7. Про громадянство України [Електронний ресурс]: Закон України від 

18.01.2001 р. № 2235-III із змінами. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2235-14/print1389939173276295 

8. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 р. № 794-

VII // Голос України. – 2014 р. 1 березня. 

9. Про статус народного депутата України [Електронний ресурс]: Закон 

України від 17.11.1992 р. № 2790-XII із змінами. –Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2790-12/print1382533481884543 

10. Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс]: Закон 

України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР із змінами. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр/print1382533481884543 

11. Про вибори Президента України [Електронний ресурс]: Закон 

України від 05.03.1999 р. № 474-XIV із змінами. –  Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/474-14/print1382533481884543 

12. Про вибори народних депутатів України [Електронний ресурс]: Закон 

України від 17.11.2011 р. № 4061-VI із змінами. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4061-17/print1382533481884543 

13. Про судоустрій і статус суддів [Електронний ресурс]: Закон України 

від 07.07.2010 р. № 2453-VI із змінами. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17/print1382533481884543 

14. Про прокуратуру [Електронний ресурс]: Закон України від 05.11.1991 

р. № 1789-XII із змінами. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1789-12/print1382533481884543 

15. Про міліцію [Електронний ресурс]: Закон України від 20.12.1990 р. № 

565-XII із змінами. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/565-

12/print1382533481884543 

16. Про Службу безпеки України [Електронний ресурс]: Закон України 

від 25.03.1992 р. № 2229-XII із змінами. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2229-12/print1382533481884543 

17. Про адвокатуру та адвокатську діяльність Закон України від 

05.07.2012 р. № 5076-VI // Голос України від 14.08.2012. 



18. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. № 3425-XII із змінами. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3425-

12/print1382533481884543 

 

Контроль знань. Планується проведення поточного контролю під час 

аудиторних занять, контроль якості виконання СРС; рубіжного контролю у 

вигляді розробки та представлення проектів; підсумкова атестація у формі усного 

заліку.   

Поточний контроль – 40%  

Контроль СРС – 40%  

Представлення проектів – 20% 

Поточний і рубіжні контролі не менше 60%. Підсумковий контроль не 

менше 30%. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В добре 

74-81 С 

64-73 D задовільно 

 60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Політика курсу 

Політика курсу спрямована на виконання поставленої мети та завдань. Вона 

ґрунтується на принципах взаємоповаги, доброзичливості, академічній 

доброчесності, відповідальності, комунікації для формування фахових 

компетентностей. У процесі розгляду даного навчального курсу аналізуються 

положення як загальної теорії держави і права, так і окремих галузей права. 

Поєднання вивчення змісту теорії і практики сприятиме у вирішенні ряду питань 

як професійного характеру, так і повсякденного життя фахівцям різних сфер.  

Курс передбачає обов’язковість відвідування занять, активну участь в 

обговоренні питань, попередню підготовку до лекцій і практичних занять. Усі 

завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

Якщо здобувач вищої освіти відсутній з поважної причини, він/вона презентує 

виконані завдання під час консультації викладача.  

Під час роботи над індивідуальними завданнями не допустимо порушення 

академічної доброчесності. 

 


