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ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕНЕРГЕТИКИ 

 
 

Силабус дисципліни 

“ПРАВОЗНАВСТВО” 

 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

 

Кафедра правознавства 
 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: 208 «Агроінженерія» 

Освітньо-професійна програма: «Агроінженерія» 

Кількість кредитів – 4,0 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 4/7 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Цикл підготовки: загальний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

 
Викладач (-і) Ляшенко Руслана Дмитрівна  

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-pravo/m-

chief-pravo 

Контактна інформація 067-907-21-93, rus_lyashenko@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=146 

Консультації 
Онлайн консультація через Viber вівторок з 15-00 до 

17-00 

 
3. Анотація до дисципліни 

 
Навчальна дисципліна «Правознавство» дає можливість ознайомити студентів з блоком 

публічно-правових та приватно-правових галузей права щодо формування у них правової 

свідомості та поглиблення правової культури, адже фахівець за спеціальністю 208 

«Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», повинен знати основи 

трудового права, щоб правильно організовувати і здійснювати трудовий процес; мати 

уявлення про правовий механізм, що регулює господарські зв'язки підприємств і організацій; 

знати права і обов'язки громадян і юридичних осіб, їх правові гарантії; з метою боротьби з 

правопорушеннями і запобігання злочинам йому необхідно мати уявлення про кримінальний 

закон тощо. 
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4. Мета та цілі дисципліни 

 
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: розуміти основні 

положення конституційного, цивільного, сімейного, трудового, кримінального, 

адміністративного права, права інтелектуальної власності та використовувати ці положення у 

професійній діяльності. 

 

Ін. ком. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

агропромислового виробництва, що передбачає застосування певних знань та вмінь, 

технологічних методів та прийомів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

ЗК 01. 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 07. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

СК 13. Здатність організовувати роботу та забезпечувати адміністративне управління 

виробничими підрозділами, які здійснюють технічне забезпечення агропромислового 

виробництва відповідно до реалізації правових вимог безпеки життєдіяльності і охорони 

праці; аналізувати показники техногенних та природних небезпек, а також планувати і 

виконувати відповідні захисні заходи. 
 

5. Організація навчання 

 

5.1. Обсяг дисципліни 

 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 14 6 

Практичні / семінари 28 6 

Самостійна робота 78 108 

 

5.2. Формат дисципліни 

 
Для формування у здобувачів вищої освіти правового мислення на лекційних та 

практичних заняттях проводяться обговорення актуальних питань по даній дисципліні, 

експрес-опитування, аналіз та вирішення практичних ситуацій. 

Лекції та практичні проводяться очно з можливим поєднання очного та дистанційного 

форматів викладання дисципліни (на платформі Moodle) під безпосереднім керівництвом 

викладача з використанням електронних дидактичних демонстраційних матеріалів 

(мультимедійні презентації, схеми тощо), що призначені для супроводу навчального процесу. 

Самостійна робота з використанням можливості мережі інтернет з наданням відповідних 

посилань на джерело інформації. Самостійна робота планується та організовується 

індивідуально кожним здобувачем, але він завжди може розраховувати на консультацію 

викладача. 
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5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

 
№

 з
/п

 

Т
ем

а 

 
Назва 

теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Т1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ  

1. Держава та її ознаки. Основні поняття. 

2. Теорії походження держави. 

3. Функцій держави. 

4. Форми держави. 

5. Громадянське суспільство. 

 

 

2 

 

 

2 

2 Т2 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ  

1. Загальні правила поведінки людини. Види соціальних 

норм. 

2. Право та його ознаки. Функції права. 

3. Джерела (форми) права. 

4. Система права. 

5. Нормативно-правові акти та їх види. Систематизація 

правових актів. 

6. Правовідносини: поняття, суб'єкти, об'єкти, зміст. 

 

 

 

2 

 
 

 

2 

3 Т3 ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ  

1. Конституційне право, його особливості та місце в системі 

законодавства. 

2. Загальні засади конституційного ладу України. 

3. Народовладдя в Україні та форми його здійснення. 

4. Громадянство України як один з інститутів 

конституційного права. 

5. Конституційні права, свободи та обов'язки громадян 

України. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

4 Т4 ПРАВОВА ПОВЕДІНКА ПРАВОПОРУШЕННЯ І 

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

1. Поняття законності і правопорядку. Правомірна поведінка. 

2. Правопорушення: поняття, види, ознаки і склад. 

3. Обставини, що виключають злочинність діяння і 

відповідальність за дії, які зовні схожі на 

правопорушення. 

4. Юридична відповідальність: поняття, принципи, функції 

та види. 
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5 Т5 ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА  

1. Цивільне право і відносини, що ним регулюються. 

2. Джерела цивільного права. Загальна характеристика 

цивільного законодавства України. Цивільний кодекс України. 

3. Суб’єкти та об’єкти цивільно-правових відносин. 

4. Право власності в Україні. Захист власності. 

5. Поняття і види цивільно-правових договорів. 

6. Поняття зобов’язання, підстави його виникнення та 

припинення, засоби забезпечення виконання зобов’язань. 

7. Спадкування за цивільним правом. 

8. Поняття і підстави цивільно-правової відповідальності. 

 

 

 

 

2 
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6 Т6 ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ  

1. Поняття трудового права, його джерела. Місце 

кодексу законів про працю в системі трудового права 

України. 

2. Колективний і трудовий договір. 

3. Робочий час і час відпочинку. 

4. Підстави та порядок звільнення з роботи. 

5. Трудова дисципліна. Дисциплінарна та матеріальна 

відповідальність. 

6. Особливості праці молоді. 

7. Розв´язання індивідуальних та колективних трудових 

спорів. 

 

 

 

 

 

2 

 

7 Т7 ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

1. Адміністративне право та його особливості. 

2. Адміністративні правопорушення та адміністративна 

відповідальність. 

3. Загальна характеристика Кримінального кодексу України. 

4. Поняття і ознаки злочину.  

5. Склад злочину. 

6. Співучасть у вчиненні злочину. 

7. Кримінальна відповідальність та види покарань за 

кримінальним законодавством. 

 

 

2 

 

РАЗОМ: 14 6 
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5.4. Система оцінювання та вимоги 

 
Загальна система оцінювання 

дисципліни 

ПРИКЛАД: 

Участь у роботі впродовж семестру/залік – 60/40 

   

 
Вид заняття 

 

Максимальна 

кількість 

балів за 

одиницю 

 

Кількість 

одиниць 

 
Максимальна 

кількість 

балів 

 

Лекції 0,5 7 3.5  

Практичні 

заняття 
3,5 14 49 

 

Семінарські 

зняття 
- - - 

 

Самостійна 

робота 
3,5 1 3,5 

 

Модульна 

контрольна 

робота 

 
4,0 

 
1 

 
4,0 

 

Індивідуальні 

завдання 
- - - 

 

Разом: - 60  

Умови допуску до 

підсумкового контролю 
Здобувач вищої освіти допускається до підсумкового 

контролю за умови виконання завдань до практичних робіт. 

 

 

 

 
Критерії оцінювання 

Система оцінювання сформованих 

компетентностей у студентів враховує види занять, які 

згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають 

лекційні, практичні заняття, а також виконання 

самостійної роботи. Оцінювання сформованих 

компетентностей у студентів здійснюється за 

накопичувальною 100-бальною системою. Відповідно 

контрольні заходи включають: 

- поточний контроль, що здійснюється протягом 
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семестру під час проведення лекційних, практичних та 

самостійних робіт і оцінюється сумою набраних балів 

(максимальна сума – 60 балів;); 

- підсумковий/семестровий контроль, що 

проводиться у формі семестрового заліку, відповідно до 

графіку навчального процесу. 

Поточний контроль з даної навчальної дисципліни 

проводиться в таких формах: 

- активна робота на лекційних заняттях; 

- активна участь у виконанні практичних 

робіт; 

- активна участь у дискусії та презентації 

матеріалу на практичних заняттях; 

- експрес-опитування. 

Підсумковий/семестровий контроль проводиться у 

формі семестрового заліку. Залік – форма оцінки 

підсумкового засвоєння студентами теоретичного та 

практичного матеріалу з навчальної дисципліни, що 

проводиться як контрольний захід. 

Порядок проведення поточного оцінювання знань 

студентів. 

Оцінювання знань студента під час занять 

проводиться за накопичувальною 100-бальною системою 

за такими критеріями: 

- розуміння, ступінь засвоєння теорії та 

методології проблем, що розглядаються; 

- ступінь засвоєння фактичного матеріалу 

навчальної дисципліни; 

- ознайомлення з рекомендованою літературою, 

а також із сучасною літературою з питань, що 

розглядаються; 

- вміння поєднувати теорію з практикою при 

розгляді  практичних ситуацій; 

- логіка, структура, стиль викладу матеріалу в 

письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння 

обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення 

інформації та робити висновки. 

Максимально можливий бал за конкретним 

завданням ставиться за умови відповідності 

індивідуального завдання студента або його усної 

відповіді всім зазначеним критеріям. Відсутність тієї або 

іншої складової знижує кількість балів. При оцінюванні 

індивідуальних завдань увага також приділяється якості, 

самостійності та своєчасності здачі виконаних завдань 

викладачу, згідно з графіком навчального процесу. Якщо 

якась із вимог не буде виконана, то бали будуть знижені. 
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Критерії оцінювання позааудиторної самостійної 

роботи студентів. 

Загальними критеріями, за якими здійснюється 

оцінювання позааудиторної самостійної роботи студентів, 

є: глибина і міцність знань, рівень мислення, вміння 

систематизувати знання за окремими темами, вміння 

робити обґрунтовані висновки, володіння категорійним 

апаратом, навички і прийоми виконання практичних 

завдань, вміння знаходити необхідну інформацію, 

здійснювати її систематизацію та обробку, самореалізація 

на лабораторних заняттях. 

Підсумковий контроль знань та компетентностей 

студентів з навчальної дисципліни здійснюється на 

підставі проведення семестрового заліку (тестів). 

Завданням заліку є перевірка розуміння студентом 

програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків 

між окремими розділами, здатності творчого 

використання накопичених знань, вміння формулювати 

своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни 

тощо. В умовах реалізації компетентнісного підходу залік 

оцінює рівень засвоєння студентом компетентностей, що 

передбачені кваліфікаційними вимогами. 

Студент не може бути допущений до складання 

заліку, якщо кількість балів, одержаних за результатами 

перевірки успішності під час поточного та модульного 

контролю відповідно до змістового модуля впродовж 

семестру, в сумі не досягла 36 балів. Після екзаменаційної 

сесії декан факультету видає розпорядження про 

ліквідацію академічної заборгованості. У встановлений 

термін студент добирає залікові бали. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума 

балів, одержаних за результатами підсумкової/семестрової 

перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60. 

Результат семестрового заліку оцінюється в балах 

(максимальна кількість – 40 балів, мінімальна кількість, 

що зараховується, – 24 бали) і проставляється у 

відповідній графі екзаменаційній "Відомості обліку 

успішності". 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

розраховується з урахуванням балів, отриманих під час 

заліку, та балів, отриманих під час поточного  контролю 

за накопичувальною системою. Сумарний результат у 

балах за семестр складає: "60 і більше балів – 

«задовільно»", "59 і менше балів – «не задовільно»" та 

заноситься у "Відомість обліку успішності" навчальної 

дисципліни. У випадку отримання менше 60 балів студент 

обов'язково складає залік після закінчення екзаменаційної 

сесії у встановлений деканом факультету термін. 

У випадку повторного отримання менше 60 балів 
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Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння 

дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу виконання 

начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу підсумкового 

контролю – 40 балів. 
 

6. Результати навчання 
ПР 02. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній 

діяльності.  

ПР 03. Усвідомлювати цінність захисту незалежності, територіальної цілісності та 

демократичного устрою України. 

7. Пререквізити 

 
Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  

студент повинен знати: 

- сутності держави і права, їх призначення; 

- основних положень Конституції України; 

- конституційних прав, свобод і обов’язків людини і громадянина; 

- змісту договорів у цивільному праві, порядок їх укладання; 

- загальних положень трудового законодавства; 

- специфіки адміністративної і кримінальної відповідальності; 

- специфіки шлюбно-сімейних відносин та спадкування. 

студент повинен вміти: 

- орієнтуватись у системі конституційного законодавства України, аналізувати його 

зміст; 

- ефективно захищати свої конституційні права; 

- аналізувати зміст і укладати розповсюджені види цивільно-правових договорів; 

- моделювати свою правову поведінку як власника майна, споживача, сторони у 

цивільно-правовому договорі; 

- самостійно контролювати дотримання своїх трудових прав при прийнятті на роботу та 

звільненні з роботи в процесі трудової діяльності; 

- визначати підстави адміністративної і кримінальної відповідальності. 

 

Поточний та підсумковий контроль знань студентів проводиться шляхом фронтального, 

індивідуального чи комбінованого опитування студентів під час практичних занять, 

контрольних робіт, колоквіумів, тестування, заліку. 

На поза аудиторну роботу виносяться вивчення окремих питань курсу, написання 

рефератів та контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання), підготовка до 

практичних занять. 

 

8. Політики дисципліни 

 
Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються дотримуватись таких 

положень: «Положення про академічну доброчесність, запобігання  та виявлення плагіату в 

ЖНАЕУ», «Порядок формування рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для призначення 

декан факультету призначає комісію у складі трьох 

викладачів на чолі із завідувачем кафедри та визначає 

термін перескладання заліку, після чого приймається 

рішення відповідно до чинного законодавства. 

http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf
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академічних стипендій» та розуміють, що за їх порушення несуть особисту відповідальність. 

9. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 
Основна: 

1. Правознавство: підручник / Г.І. Балюк, Е.Ф. Демський, В.С. Ковальський [та ін.]; за 

відп.ред. О.В. Дзери. 11-те вид., перероб.і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2017. 

2. Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко І. С., Мельник Р. С., 

Пухтецька А. А. та ін.]; за заг. ред І. С. Гриценка. К.: Юрінком Інтер, 2015. 

3. Теорія держави і права. Підручник. Практикум. Тести: підручник / Н. М. 

Крестовська, Л. Г. Матвєєва. К.: Юрінком Інтер, 2015. 

4. Мельник Р. С., Мосьондз С. О. Адміністративне право України у схемах та 

коментарях. К.: Юрінком Інтер, 2014. 

5. Відшкодування моральної та матеріальної шкоди: Навчальний посібник / М. К. 

Галянтич, А. Б. Гриняк, А. І. Дрішлюк, Т. С. Ківалова [та ін.]; за ред. М. К. Галянтича. К.: 

Юрінком Інтер, 2011. 

6. Копєйчіков В.В., Основи конституційного права України. Навчальний посібник. К.: 

Юрінком Інтер, 2010. 

7. Копєйчіков В.В., Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. К.: 

Юрінком Інтер, 2009. 

8. Трудове право України: словник-довідник / Уклад.: І.М. Якушев, О.В. Старчук; за 

ред. І.М. Якушева. Луцьк: ФОП Захарчук В.М., 2013. 

9. Поліщук М.С. Правознавство: навчальний посібник для студентів не юридичних 

спеціальностей вищих навчальних закладів / М.С. Поліщук, М.І. Логвиненко. Х.: Право, 2014. 

10. Цивільне право України: навчальний посібник: у 2 ч. / за заг. Ред. Кройтора В.А., 

Кухарєва О.Є., Ткалича М.О. Запоріжжя, 2016. 

11. Актуальні проблеми спадкового права: [навч. посібник] / за заг. Ред. Ю.О. Заїки, 

О.О. Ловяка. К.: КНТ, ЦУЛ, 2014. 

12. Ромовська З.В. Українське цивільне право. Право власності. Академічний курс: 

підручник. К.: Правова єдність, 2011. 

 

Нормативно-правове забезпечення: 

1. Конституція України від 28.06.1996. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08. 

3. Проект Трудового кодексу України № 1658, розроблений народними депутатами 

України В. Гройсманом, Л. Денісовою, М. Папієвим. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221 

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення: чинне законодавство зі 

змінами та доповненнями станом на 01.09.2017 (ОФІЦ. ТЕКСТ). К.: ПАЛИВОДА А.В., 2017. 

312 с. (Кодекси України). 

5. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями 

станом на 01.09.2017 (ОФІЦ. ТЕКСТ). К.: ПАЛИВОДА А.В., 2017. 212 с. (Кодекси України). 

6. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 (із змінами та доповненнями станом на 

01.09.2017; відповідає офіційному текстові). К.: ПАЛИВОДА А.В., 2017 

7. Цивільний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом 

на 01.09.2017 (ОФІЦ. ТЕКСТ). К.: ПАЛИВОДА А.В., 2017. 408 с. (Кодекси України). 

8. Про державний кордон: Закон України від 04.11.1991 // Відомості Верховної Ради 

України, 1992. - № 2.- URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1777-12 

9. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 із змінами. Відомості Верховної Ради 

України.1997. № 2. Ст. 4. 

10. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України 

http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/http
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/http
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254Ðº/96-Ð²Ñ€
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254Ðº/96-Ð²Ñ€
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254Ðº/96-Ð²Ñ€
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254Ðº/96-Ð²Ñ€
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254Ðº/96-Ð²Ñ€
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254Ðº/96-Ð²Ñ€
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254Ðº/96-Ð²Ñ€
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254Ðº/96-Ð²Ñ€
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1777-12
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від 03.03.1998. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/137/98-вр 

11. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 

із змінами. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 45. Ст. 397. 

12. Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/137/98-Ð²Ñ€
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2235-14

