
 



1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 

Правдюк Андрій Леонідович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

права, електронна адреса: prav_an@vsau.vin.ua 

2. Опис навчальної дисципліни 

ОК 5.  Правознавство кількість кредитів ЄКТС – 5; кількість годин – 

150 годин, у тому числі 30 аудиторних годин, 120 години самостійна 

робота; 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання - один семестр, 1 курс, 1 семестр. 

 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 

«Правознавство» належить до обов’язкової навчальної дисципліни, 

освітній компонент циклу професійної та практичної підготовки; 

- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з таких 

дисциплін (пререквізитів): «Безпека праці та життєдіяльності» 

- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 

вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Податкова система», «Економіка 

праці і соціально-трудові відносини». 

 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни. Освітня компонента 

«Правознавство» спрямована на отримання здобувачами на розвинення 

творчого правового мислення студентів, оволодіння ними систематизованими 

науковими знаннями з договірного права, виховання у них поважного 

ставлення до Конституції, законів та підзаконних актів України. Тлумачення і 

правильне застосовувати нормативно-правових актів в практичній діяльності, 

грамотне оцінювання юридичних фактів, вільне орієнтування в сучасному 

правовому полі. 

 

5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни – «Правознавство» полягає у 

формуванні системи знань про поняття, предмет та методи права, огляд джерел 

та основних інститутів, набуття студентами навичок роботи з нормативним 

матеріалом, уміння вирішувати конкретні правові ситуації, які виникають у 

сфері договірних відносин, на базі національного та міжнародного 

законодавства. 

 

 

 



5.3. Задачі вивчення дисципліни - Правознавство 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 

сформувати такі програмні компетентності: 

інтегральні компетентності - здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій 

та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних, 

біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

 

загальні компетентності:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо. 

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. 

спеціальні (фахові) компетентності: 

СК 6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог 

нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності. 

програмні результати: 

РН1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і 

біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 

професійних цілях. 

РН 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та 

вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності. 

РН 5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку 

інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

РН 8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та 

реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і 

здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур. 

РН 9. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 



необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної і правової держави. 

РН 11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання 

на практиці. 

РН 16. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати його на 

практиці. 

РН 19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної 

організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових 

норм. 

5.4. Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Правознавство» належить до обов’язкових 

дисциплін.  

Результати навчання:  

- загальні закономірності виникнення і розвитку держави та права, їх 

взаємозв'язок, взаємодію і роль, яку вони відіграють у забезпеченні 

життєдіяльності суспільства; 

- процес виникнення, формування держави і права України; 

- соціальне призначення демократії, природних і невідчужених прав та 

свобод людини; 

- юридичне та політичне значення Конституції у політичній і правовій 

системах; 

- різні джерела права України, їх зміст у системі правового регулювання 

стосовно своєї професійної діяльності; 

- юридичне та політичне значення Конституції у політичній і правовій 

системах; 

- значення права для правонаступництва кращих стандартів в галузі 

прав і свобод людини у національному законодавстві. 

Студенти повинні уміти: 

- застосовувати знання про державно-правову систему України у своїй 

професійній діяльності; 

- використовувати Конституцію України як основний закон прямої дії; 

- орієнтуватися у системі чинного законодавства; 

- визначити вірну юридичну кваліфікацію в межах своїх професійних 

обов'язків; 

- розробляти проекти угод, інших юридичних актів і документів 

 



5.5. План вивчення навчальної дисципліни 

 
Т

и
ж

д
ен

ь 

Назви теми 

Форми організації 

навчання та кількість 

годин 

Самостійна 

робота, 

кількість 

годин 
лекційні 

заняття 

практичні 

заняття 

 Тема 1. Основи теорії держави 2 2 15 

 Тема 2. Основи теорії права 2 2 15 

 Тема 3. Основи конституційного права  

України 

2 2 15 

 Тема 4. Конституційний статус особи 2 2 15 

 Тема 5. Основи виборчого права України 2 2 15 

 Тема 6 Основи трудового права України 2 2 15 

 Тема 7. Кримінальне право України 2 1 15 

 Тема 8. Фінансове  право України 2 1 15 

Разом 16 14 120 

 

6. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 

№ 

п/п 

Вид самостійної роботи Години Термін 

виконання 

Форма та метод 

контролю 

 Підготовка до практичних занять 50 щотижнево Усне та 
письмове 
(тестове) 

опитування 

 Підготовка рефератів 20 4 рази в семестр Усний захист 

 Виконання індивідуальних завдань 30 3 рази в семестр Усне 

опитування 

 Розрахунки та дослідження з 

використанням  комп‘ютера 

20 2 рази в семестр Усний захист 

Разом  120   

 

 

 

7. Список основної та додаткової літератури 

Основна 

1. Правознавство : підручник Г. I. Балюк Е. Ф. Демський,  В. С. Ковальський 

та ін . за відп. ред. О. В. Дзери, 2018. 632 с. 



2. Рудик П. А. Теорія держави. основні теорії, концепції, підходи до 

вивчення .навч. посіб.  2-ге вид., перероб. та допов. К. Алерта, 2015. 288 

с. 

3. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підруч.Вид. 4-те, допов. і перероб. 

К. Правова єдність.Алерта, 2014. 524 с. 

4. Сливич І. І. Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посіб.; 

М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгор. нац. ун-т". 

Ужгород.Херсон.Гельветика. 2014. 655 с. 

5. Теліпко В. Е. Науково-практичний коментар Конституції України : 

станом на 1 груд. 2010 р.за ред. В. Л. Мусіяки. К. Центр учб. літ.2011. 539 

с. 

6. Теорія  держави  і  права :  посіб.  для  підгот.  до  держ.  Іспитів.  за заг. 

ред.В. Петришина. 4-те вид.допов. і змін. X. Право, 2015.204 с. 

7. Теорія держави і права.навч. посіб. С. К. Бостан, С. Д. Гусарєв, М. 

Пархоменко та ін.. К. Академія. 2013. 348 с. 

8. Теорія держави і права : підруч.Ю. А. Ведєрніков, І. А. Сердюк,М. 

Куракін та ін. кер. авт. кол. канд. юрид. наук, проф. Ю. А. 

Ведєрніков.Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ. 2015. 

468 с. 

9. Теорія держави і права. Підручник. Практикум. Н. М. Крестовська Л. Г. 

Матвєєва. 2015. 584 с. 

10. Тихомиров О. О. Юридична відповідальність за правопорушення в 

інформаційній сфері : навч. посіб. К. Нац. акад. СБУ.2015. 172 с. 

11. Томенко М. В. Україна: історія Конституції .навч. посіб.схвалено для 

використ. у загальноосвіт. навч. закл.голов. ред. Н. Заблоцька.К.Генеза, 

2015. 143 с. 

 

Допоміжна 

1. Місцеве самоврядування в Україні: євроінтеграційний шлях. колект. 

моногр. А. Г. Артеменко. за заг. ред. та вступ. сл. Руслана Плюща. К. 

Рідна мова.2016.  805 с. 

2. Галунько В. В. Людина і держава : моногр. в авт. ред. Відкритий міжнар. 

ун-т розвитку людини "Україна", Ін-т права та суспіл. відносин. К. Ун-т 

"Україна" Херсон .ХМД.2014. 159 с. 

3. Білозьоров Є. В. Правозахисна функція держави: сутність та механізм 

здійснення в Україні. монографія. К. ФОП Кандиба Т. П. 2015.168 с. 

 

 

Інформаційні ресурси 

1. Курс лекцій з дисципліни (внутрішній сайт ВНАУ) 

2. Тестові завдання (внутрішній сайт ВНАУ) 



3. Методичні розробки (внутрішній сайт ВНАУ) 

4. Верховна Рада України.URL : www. http ://zakon rada.gov.ua 

5. Верховний Суд.URL :  www.scourt.gov.ua 

6. Кабінет Міністрів України URL: www.kmu.gov.ua 

7. Конституційний Суд України URL :www.ccu.gov.ua 

8. Офіційне представництво Президента України URL: www.president.gov.ua 

 

8. Контроль і оцінка результатів навчання 

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і 

видами контрольних заходів: поточний контроль – загальна відповідність 

заявленим компетентностями за результатами практичних та семінарських 

занять – 50 балів(усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, 

повідомлення на задану тему та ін. та письмовий контроль: контрольна 

робота в письмовій формі, реферат, виклад матеріалу на задану тему в 

письмовому вигляді та ін.); рубіжний контроль (контрольна робота у 

письмовій формі) – 20 балів; підсумковий контроль, (іспит в усній або 

тестовій формі) – 30 балів. Разом: 

100 балів. Якщо студент протягом семестру за підсумками поточного та 

рубіжного контролів набрав (отримав) менше 35 балів, то він до іспиту не 

допускається. Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за 

підсумками поточного та рубіжного контролів є виконання студентом 

підсумкової контрольної роботи. 

Визнання результатів набутих у неформальній/інформальній освіті 

здійснюються до початку семестру, у якому згідно з навчальним планом 

передбачено опанування освітнього компонента. 

 

9. Політика навчальної дисципліни 

Активна участь студентів на практичному занятті під час 

опитування, відвідування лекційних занять, ініціативність студентів в 

обговоренні дискусійних тем, своєчасність виконя самостійної роботи, 

заохочення студентів до науково-дослідної роботи. Дисципліна 

передбачає індивідуальну та групову роботу. Середовище в аудиторії є 

дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. Відвідування 

лекційних та практичних занять є обов’язковим. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. Відпрацювання пропущених занять є обов’язковим 

незалежно від причини пропущеного заняття, здобувач презентує 

виконані завдання під час консультації викладача. Під час роботи над 

індивідуальними завданнями, розв’язуванням задач не допустимо 

порушення академічної доброчесності. Презентації та виступи мають бути 

авторськими та оригінальними. 

 

http://www.scourt.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/

