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НАУКОВА ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЮ: 

Удосконалення правових інструментів 
впливу на процеси формування 
національної самосвідомості української 
студентської молоді 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮ: 

 Основи правознавства 
 Правознавство 
 Основи митного законодавства 

та митно-брокерська діяльність 
 Транспортне право 

ВІЗИТНА КАРТКА 

Освіта: вища.    Категорія: вища.    Педагогічний стаж: 33 роки  
Мета діяльності: творити добро 



ПРОФЕСІЙНИЙ ОРІЄНТИР:      
  

 Покажіть  мені -- і я  запам'ятаю. 

«Скажіть  мені -- і я  забуду.                                                                                                                                                                         

 Дайте можливість  обговорити -- і я зрозумію. 

ГОЛОВНА МОЯ РОБОТА – ГОТУВАТИ ПАТРІОТА 

ПРОФЕСІЙНЕ КРЕДО:        

КОНФУЦІЙ 



        

1978 рік 

Спеціальність: 
               російська мова і література  
Кваліфікація:  
               вчитель російської мови і літератури 1997 рік 

Спеціальність: 
               правознавство 
Кваліфікація:  
               юрист, менеджер правової роботи 















2019 рік: НУБіП України, ННІ післядипломної освіти                                                                                                                                                                         



Цикл науково-методичних практичних  семінарів для викладачів 
Ніжинського агротехнічного інституту та Ніжинського 
агротехнічного коледжу «Аграрна вища освіта – 2016»,  
05-15 січня 2016 року 

 

  



23-28 січня 2019 року 



 
 
Міжнародна науково-практична 
конференція «Стратегія 
економічного розвитку України: 
теоретичні засади та механізми 
реалізації» 14-15 квітня 2016 року 

 











Міжнародна науково-практична конференція "Стратегія 
економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми 
реалізації" 

Міжнародна науково-практична конференція «Інформація та 
культура в забезпеченні сталого розвитку людства» 

ХІ Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від 
громадянського суспільства – до правової держави» 

Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна наука та 
освіта в ХХІ столітті: проблеми, перспективи та інновації»  

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна 
соціально-економічна система: парадигма, завдання і тенденції» 

Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна наука та 
освіта в ХХІ столітті: проблеми, перспективи та інновації» 

Міжнародна науково-практична конференція «Виклики 
соціально-орієнтованої економіки в євроінтеграційних умовах» 



Всеукраїнська науково-практична конференція "Якісний 
професійний підхід – запорука успішної підготовки фахівця" 

Всеукраїнська науково-практична конференція педагогічних і  
науково-педагогічних  працівників,  науковців  та  молодих  
учених «Роль освіти,  науки  та  виробництва  у  формуванні  
професіоналізму  фахівця» 

Всеукраїнська науково-практична конференція " Наука в Україні: 
тенденції та вектор розвитку " 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Студентська 
наука-2018. Сьогодення та майбутнє» 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Студентська 
наука-2017. Сьогодення та майбутнє» 



Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-
економічні проблеми аграрного розвитку регіонів» 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування 
професіоналізму фахівця – нові горизонти» 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 
проблеми розвитку аграрного сектора України» 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та 
перспективи розвитку обліку, логістики та інформаційних 
технологій в контексті євроінтеграції» 



Звичаєве право як фундамент формування національної свідомості // Матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції «Інформація та культура в забезпеченні сталого розвитку людства» 9 листопада 2016 року / Вісник 
Маріупольського державного університету. – Маріуполь: ВЦ МДУ, 2016.   

Історичні аналогії правової бази державного управління в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції " Наука в Україні: тенденції та вектор розвитку" 7 грудня 2017 року / Зб. наук. праць / наук. ред. В.С. 
Лукач – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017.  
 

Державна мова як запорука державності // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. педагогічних і науково-педагогічних 
працівників, науковців та молодих учених "Якісний професійний підхід – запорука успішної підготовки фахівця" (14-
15 грудня 2017 року, м. Ніжин) / Редкол.: О.В. Литовченко (голова) [та ін.]. — Ніжин, 2018. — 516 с.  

Правове становище фермерського господарства в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
«Аграрна наука та освіта в ХХІ столітті: проблеми, перспективи та інновації» 17-18 травня 2017 року:  у 2-х ч. Ч. 1/ 
С91 / Зб. наук. праць / наук. ред. В.С. Лукач – Ніжин, 2018. –206 с. 

Колізії правових норм Трудового кодексу України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
«Сучасна соціально-економічна система: парадигма, завдання і тенденції» 27 квітня 2018 року / Зб. наук. праць у 2-х 
ч. Ч. 1 / наук. ред. В.С. Лукач – Ніжин, 2018.  

Трудовий кодекс як майбутній регулятор найманої праці в оцінці профспілок // Матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції педагогічних і  науково-педагогічних  працівників,  науковців  та  молодих  учених «Роль 
освіти,  науки  та  виробництва  у  формуванні  професіоналізму  фахівця» 29-30 травня 2018 року /Зб. наук. пр. / 
Редкол.: О.В. Литовченко (голова) та ін. – Ніжин, 2018. – 168 с.  

Фермер і держава: перспектива правової співпраці // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Соціально-економічні проблеми аграрного розвитку регіонів» 05 грудня 2018 року / Зб. наук. праць / наук. ред. В.С. 
Лукач – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. 

Авто на «єврономерах»: виїзд із правового тупика // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Формування професіоналізму фахівця – нові горизонти» 05 грудня 2018 року / Зб. наук. пр. / Редкол.: Литовченко 
О.В. (голова) та ін. – Ніжин, 2018. – 504с. 



Особливості правового режиму воєнного стану  
                                                                                                             Дорогінська Юлія  

Правове регулювання аудиторської діяльності  
                                                                                                                Вовкодав Аліна 

Оренда земель сільськогосподарського призначення: історико-правові аспекти                                                                        
        Зубенко Андрій 

Правове регулювання купівлі-продажу через мережу Інтернет    
                                         Дудка Альона 

Теоретичні основи формування і розвитку митної політики в Україні                                                                                        
           Пазич Тетяна 

Правове регулювання економіки та його інструментарій  
                                                                                                                Киричок Оксана 

Вплив міжнародно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності на 
господарське законодавство України                                                     Кошова Ніна 

Правове регулювання підприємницької діяльності   
                                                                                                       Литвиненко Валерія  

Правове регулювання економічних процесів                                   Олещенко Яна 



Правове регулювання злочинності у сфері економіки України  
                                                                                                                   Пазич Наталія  

Права жінок в Україні                                                            Білан Тетяна 

Правове регулювання ринку цінних паперів                                 Олійник Наталія  

Правове регулювання економічних відносин в межах міжнародних договорів                                          
                    Куранда Вероніка 

Правове регулювання договору купівлі-продажу нерухомості                                   
                                 Онищенко Наталія 

Процес реформування місцевого самоврядування в Україні  
                                                                                                               Пелипань Тетяна    

Правове регулювання економічних процесів в Україні  
                                                                                                            Повисша Катерина 

Особливості адміністративних правопорушень юридичних осіб в галузі 
сільського господарства                                                              Чобітько Олександр 

Форми державного управління                                                     Шуфрич Олександр 



Правове виховання студентів вищого навчального закладу              
                                                 Шостак Олександр 

Проблема ідентифікації аграрного права України  
                                                                                                                  Болобан Оксана 

Правове забезпечення інформаційної безпеки в Україні    
                                     Шевченко Мілана 

Правове регулювання економічної конкуренції  
                                                                                                               Шепета Віталіна 

Поняття предмет і система банківського права   
                                                                                                                    Акопян Артур  

Аграрне правовідношення на території України  
                                                                                                           Хропост В’ячеслав 

Правові засоби управління трудовим потенціалом суспільства          
                                               Вовк Аліна 

Логістика в митній справі                                                                      Ровний Євгеній 



Правове регулювання діяльності особистого селянського господарства                                                               
                  Дроб’язко Вікторія 

Правове регулювання захисту економічної конкуренції   
                                                                                                                        Кубрак Алла 

Правовий захист працівників підприємства-банкрута   
                                                                                                               Пилипенко Любов 

Розвиток фермерського законодавства України  
                                                                                                                   Радченко Олена 

Правові аспекти фінансової діяльності держави  
                                                                                                                Шепета Віталіна 

Правове забезпечення інформаційної безпеки в Україні    
                                                                                                 Рудаков В.Ю., Шконда Ю.І.  

Правові засади розвитку конкурентоспроможності аграрних підприємств на 
основі кооперації                                                                                   Голубова Уляна 
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Навчальний посібник  
для студентів аграрних закладів вищої освіти 

  
  
  
  
   
  
  
  
  

Ніжин - 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

УДК 34  
  
Затверджено на засіданні Педагогічної ради 
ВП Національного університету біоресурсів  
і природокористування України  

         «Ніжинський агротехнічний коледж»  
(Протокол № 8 від 31.01.2019) 
  
 Укладач: 
ГРАБОВЕЦЬКИЙ О.І.: старший викладач ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 
  
Рецензенти: 
Шевченко В.Г.: викладач-методист ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж», голова циклової комісії соціально-гуманітарних 
дисциплін 

Сидорович О.С.: кандидат історичних наук, доцент, завідувач  
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний інститут»  

  
   
 Правознавство [Текст] : навч. посіб. / уклад. О. І. Грабовецький. – 

Ніжин : ПП Лисенко М. М.,  2019. – 223 с.   
  
  
  
У посібнику розглядаються загальні положення галузей, які входять 

до складу системи права України, основні категорії держави і права. 
Особлива увага приділяється вивченню нормативно-правових актів, які 
регламентують правовідносини у провідних сферах життєдіяльності 
суспільства: конституційних, адміністративних, цивільних, сімейних, 
господарсько-правових, аграрних, земельних, цивільно-процесуальних, 
господарсько-процесуальних, кримінальних. 

  
УДК 34   
© Укл. Грабовецький О.І., 2019  

 
 



                                  

 
 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

НІЖИНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
 
 

 Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін 
 
 
 
 

 
 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ  

ЩОДО САМОПІДГОТОВКИ  
ДО ПРАКТИЧНОГО КОМПОНЕНТА   

ДИСЦИПЛІНИ "ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА"  
 
 
 

для всіх  спеціальностей  
ОКР "Молодший спеціаліст"  

  
  
  
  
 

  Ніжин- 2019 
 
 
 

 
 
 

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України  

Ніжинський агротехнічний коледж 
  

Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін 
  

       
    

 
                                                         О. І. Грабовецький 

  
 

НАВЧАЛЬНА ГРА 
"Юридичний пасьянс" 

(індивідуальне текстове дослідження) 
  
  
  
  

Методичні вказівки 
для студентів ОКР "Молодший спеціаліст" щодо підготовки  

та порядку виконання завдань на практичних заняттях  
з дисципліни "Правознавство" ("Основи правознавства") 

за розділом "Основи конституційного права" 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ніжин-2019 
 
 
 
 
 



        Матеріали заняття з дисципліни  
"Основи митного законодавства  

та митно-брокерська діяльність"                                                                                                  
Дата проведення:  20 листопада 2018 року 
Час проведення:  14.00 – 15.20.  
Місце проведення:  ВП НУБіП України  
  "НАТК". 
Місто:   Ніжин 
Адреса:   Вул. Шевченка, 10, ауд. 111 
Відповідальні особи:  Грабовецький Олександр            
  Іванович 
Формат заходу:  Відкрите семінарське  
  заняття 
Учасники заходу:  Група ПС-161, усі бажаючі 
Тема заходу:                  Регулювання митних 

товарно-                                    
платіжних відносин 

МЕТА ЗАХОДУ:   
навчити студентів формувати в себе знання, 
пов’язані з правовим регулюванням обігу 
товарів у митній сфері, визначенням митної 
вартості товарів, правовим регулюванням 
митних платежів; розпізнавати ознаки митних 
товарно-платіжних правовідносин;  сприяти 
набуттю студентами навичок роботи з текстами 
нормативно-правових актів і наукових творів, 
ведення дискусії; формувати вміння роботи в 
команді 



        

У КОЛЕДЖІ – ЩОРІЧНО 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ  

ТИЖДЕНЬ ПРАВА 

У КОЛЕДЖІ – ТРАДИЦІЙНО  

ПРАВОВЕ ПОЛЕ  

ПЕРШОКУРСНИКА 



Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Ніжинський агротехнічний коледж 

КРУГЛИЙ СТІЛ 

   ЗАГАЛЬНІЙ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ – 70 РОКІВ 

ДОПОВІДАЧІ: СТУДЕНТИ 2-ГО КУРСУ 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ПРАВА 




