Вищий навчальний заклад
«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ»
Юридичний факультет
Кафедра теорії та історії держави і права
ЗАТВЕРДЖЕНО
Декан юридичного факультету
С.В. Матвєєв

РОБОЧА ПРОГРАМА
АГРАРНЕ ПРАВО
(назва навчальної дисципліни)

підготовки _перший (бакалаврський) рівень_____________________________
(назва рівня вищої освіти)

галузі знань _08 «Право»________________________

(шифр і назва галузі знань)

Спеціальність 08 «Право»_____________________________________
(код і найменування спеціальності)

освітньо-професійної програми «Право»_________________________
(найменування освітньої програми)

тип дисципліни дисципліна професійної підготовки

2020 рік

ПОГОДЖЕНО:
Гарант освітньої програми

______

(підпис)

РЕКОМЕНДОВАНО:
Кафедрою теорії та історії держави і права
протокол № 1
від «28»серпня 2020 року
Завідувач кафедри
І.В.Шаповалова

(прізвище, ініціали)

Розробники Полішко Наталія Леонідівна, ст. викладач

Є.О. Гіда

1. Опис навчальної дисципліни
Мова навчання: українська
Статус дисципліни: вибіркова навчальна дисципліна
Передумови вивчення навчальної дисципліни: Вивчення дисципліни повинне
базуватись на знаннях, отриманих здобувачами вищої освіти під час опанування ними
фундаментальних положень таких навчальних дисциплін як Адвокатура України, Міжнародне
право, Адмінстративне судочинство та ін.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Адмінстративне право» є аграрні
правовідносини, які являють собою взаємопов'язані інтегровані відносини майнового,
земельного, членського, учасницького, корпоративного, управлінського і трудового характеру в
усій багатогранності їх прояву в процесі здійснення завдань діяльності суб'єктів аграрного
підприємництва.
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни
відводиться 150 годин __5__кредити ECTS.
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладення навчальної дисципліни «Аграрне право» є навчання студентів
орієнтуватися в системі нормативних актів, спрямованих на охорону навколишнього природного
середовища, використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки
людини та її оточення.
Основними завданнями вивчення дисципліни "Аграрне право" є формування у студентів
системи знань щодо характерних рис аграрного права, як окремої галузі права та сутності
основних його інститутів.
3. Компетентності та заплановані результати навчання
Дисципліна «Аграрне право» забезпечує набуття здобувачами
компетентностей:
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

вищої

освіти

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Спеціальні (фахові) компетентності
СК7. 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.
СК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і
процесуального права.
СК9. Знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних грошових коштів.
СК10 Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового
регулювання.
СК13 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих
знань у професійній діяльності.

Програмні результати навчання (ПР)

ПР4.

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.

ПР9.

Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти
відповідно до отриманих рекомендацій.

ПР13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного
контексту.
ПР15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і
бази даних.
ПР19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових
інститутів і норм фундаментальних галузей права.
ПР21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично
значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.
ПР22. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку
зробленого у різних правових ситуаціях.
4. Структура навчальної дисципліни
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5. Зміст програми навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Загальна частина аграрного права
Тема 1. Предмет і система аграрного права
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Історичні витоки аграрного права. Становлення української науки аграрного права.
Основні напрями аграрно-правових наукових досліджень на сучасному етапі. Поняття аграрного
права як галузі права. Ознаки аграрного права як галузі права. Місце аграрного права в системі
права України. Предмет аграрного права України. Методи правового регулювання аграрних
правовідносин. Основні принципи аграрного права України. Система аграрного права як
навчальної дисципліни.
Тема 2. Джерела аграрного права
Поняття та особливості джерел аграрного права України. Загальна характеристика
аграрного законодавства на сучасному етапі розвитку. Конституція України як основне джерело
аграрного права України. Закон, як джерело аграрного права України. Класифікація законів
України, що регулюють аграрні правовідносини. Підзаконні акти в системі джерел аграрного
права. Загальна характеристика та значення локальних нормативних актів, їх види. Значення
внутрішньогосподарських нормативних актів у регулюванні аграрних правовідносин. Шляхи
розвитку та вдосконалення аграрного законодавства України. Характеристика проекту
Аграрного кодексу України. Вплив вступу України до Світової організації торгівлі на
національне аграрне законодавство.
Тема 3. Поняття та види аграрних правовідносин
Поняття та особливості аграрних правовідносин, їх елементи. Особливості суб’єктів та
об’єктів аграрних правовідносин. Юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення
аграрних правовідносин. Види аграрних правовідносин. Характеристика внутрішніх аграрних
правовідносин, їх види. Специфіка зовнішніх аграрних правовідносин. Співвідношення аграрних
правовідносин з правовідносинами суміжних галузей права.
Тема 4. Правові засади проведення аграрної реформи в Україні
Основні етапи проведення аграрної реформи в Україні. Законодавче забезпечення
аграрної реформи в Україні. Розформування колгоспів та паювання їх майна, як один з етапів
проведення аграрної реформи в Україні. Скорочення державного регулювання аграрних
правовідносин та правові засади сучасного державного регулювання сільського господарства.
Змістовий модуль 2. Особлива частина аграрного права
Тема 5. Правовий статус сільськогосподарських кооперативів
Поняття, принципи організації та діяльності кооперативів в Україні. Поняття, характерні
ознаки та види сільськогосподарських кооперативів в Україні. Принципи організації та
діяльності сільськогосподарських кооперативів. Порядок створення та ліквідації
сільськогосподарських кооперативів. Статут сільськогосподарського кооперативу. Органи
управління та контролю сільськогосподарського кооперативу. Порядок набуття та припинення
членства в сільськогосподарському кооперативі. Правовий режим майна та землі
сільськогосподарського кооперативу. Фонди сільськогосподарського кооперативу. Правове
регулювання трудових відносин у сільськогосподарських кооперативах.
Тема 6. Правовий статус фермерських господарств
Історія розвитку правового регулювання фермерських господарств в Україні. Поняття та
специфічні ознаки фермерського господарства. Порядок створення фермерського господарства,
вимоги до його статуту. Вимоги законодавства України щодо особи засновника, голови та членів
фермерського господарства. Правове регулювання трудових відносин у фермерському
господарстві. Правовий режим майна фермерського господарства. Порядок та підстави набуття
земельних ділянок для ведення фермерського господарства. Порядок та підстави припинення
діяльності фермерського господарства.
Тема 7. Правовий статус особистих селянських господарств
Поняття та ознаки особистого селянського господарства. Особливості створення
особистих селянських господарств. Облік особистих селянських господарств. Права та обов’язки
членів особистих селянських господарств. Право на земельну ділянку для ведення особистого
селянського господарства. Правовий режим майна, що використовується для ведення особистого
селянського господарства. Підстави та умови припинення ведення особистого селянського
господарства.
Тема 8. Господарські товариства як суб’єкти аграрного господарювання

Правовий статус сільськогосподарських акціонерних товариств. Правовий статус
сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю. Особливості створення та
ліквідації аграрних господарських товариств.
Тема 9. Правове становище державних та комунальних сільськогосподарських
підприємств
Поняття державних і комунальних сільськогосподарських підприємств. Загальна
характеристика правового статусу державних сільськогосподарських підприємств. Особливості
правового статусу комунальних сільськогосподарських підприємств. Специфіка створення та
ліквідації державних і комунальних сільськогосподарських підприємств. Правовий режим майна
державних та комунальних сільськогосподарських підприємств. Особливості здійснення
господарської діяльності державними і комунальними сільськогосподарськими підприємствами.
6. Теми лекцій
Кількість годин
№ Назва теми
Предмет і система аграрного права
Джерела аграрного права
Поняття та види аграрних правовідносин
Правові засади проведення аграрної реформи в Україні
Правовий статус сільськогосподарських кооперативів
Правовий статус фермерських господарств
Правовий статус особистих селянських господарств
Господарські товариства як суб’єкти аграрного
господарювання.
9 Правове становище державних та комунальних
сільськогосподарських підприємств.
Усього годин
1
2
3
4
5
6
7
8

Денна форма
навчання
6
6
6
6
6
5
6
6

Заочна форма
навчання
2
2
2
0
2
2
2
2

5

0

52

14

7. Теми практичних занять
Обсяг у годинах
№
з/п
1

Назва теми

Денна
форма

Не передбачено навчальним планом

-

Заочна
форма
-

8. Теми семінарських занять
Кількість годин
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8

Назва теми
Предмет і система аграрного права
Джерела аграрного права
Поняття та види аграрних правовідносин
Правові засади проведення аграрної реформи в Україні
Правовий статус сільськогосподарських кооперативів
Правовий статус фермерських господарств
Правовий статус особистих селянських господарств
Господарські товариства як суб’єкти аграрного
господарювання.

Денна форма

Заочна
форма

3
2
2
2
3
2
2
2

2
0
0
0
2
0
0
0

9

Правове становище державних та комунальних
сільськогосподарських підприємств.
Усього годин

2

0

20

4

10. Тема самостійної роботи
Кількість годин
№
Назва теми
Денна
пп
форма
Предмет і система аграрного права
9
1
Джерела аграрного права
10
2
Поняття та види аграрних правовідносин
10
3
Правові засади проведення аграрної реформи в
8
4
Україні
Правовий статус сільськогосподарських кооперативів
7
5
Правовий статус фермерських господарств
9
6
Правовий статус особистих селянських господарств
8
7
Господарські товариства як суб’єкти аграрного
8
8
господарювання.
Правове становище державних та комунальних
9
9
сільськогосподарських підприємств.
78
Усього годин
№
пп

10. Теми лабораторних занять
Назва теми

Не заплановано навчальним планом

Заочна форма
14
16
16
16
12
14
14
14
16
132

Кількість годин
Денна
Заочна
форма
форма
навчання навчання
-

11.Завдання для самостійної роботи
Змістовий модуль 1. Загальна частина аграрного права
Тема 1. Предмет і система аграрного права
1. Поняття та ознаки аграрного права як галузі права. Місце аграрного права в системі права
України.
2. Предмет, методи та принципи аграрного права України.
3. Система аграрного права як навчальної дисципліни.
Тема 2. Джерела аграрного права.
1.
Поняття та особливості аграрних правовідносин, їх елементи.
2.
Характеристика внутрішніх аграрних правовідносин, їх види.
3.
Конституція України як основне джерело аграрного права України.
4. Закон, як джерело аграрного права України.
5. Підзаконні акти в системі джерел аграрного права.
6. Загальна характеристика та значення локальних нормативних актів, їх види.
Тема 3. Поняття та види аграрних правовідносин
1. Поняття та особливості аграрних правовідносин, їх елементи.
2. Особливості суб’єктів та об’єктів аграрних правовідносин.
3. Юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення аграрних правовідносин.
Види аграрних правовідносин.
Тема 4. Правові засади проведення аграрної реформи в Україні
1. Основні етапи проведення аграрної реформи в Україні.
2. Законодавче забезпечення аграрної реформи в Україні.
3. Розформування колгоспів та паювання їх майна.

Змістовий модуль 2. Особлива частина аграрного права
Тема 5. Правовий статус сільськогосподарських кооперативів
1.
Поняття та основні ознаки сільськогосподарських кооперативів та їх види. Принципи
організації та діяльності сільськогосподарських кооперативів.
2.
Порядок створення та ліквідації сільськогосподарських кооперативів.
3.
Зміст статуту сільськогосподарського кооперативу та Правил внутрішнього розпорядку
кооперативу.
4.
Органи управління та контролю сільськогосподарського кооперативу.
5.
Порядок набуття та припинення членства в сільськогосподарському кооперативі.
Особливості правового статусу асоційованих членів.
6.
Правове регулювання трудових відносин у сільськогосподарських кооперативах.
7.
Правовий режим майна та землі сільськогосподарського кооперативу.
Тема 6. Правовий статус фермерських господарств.
1.
Поняття та специфічні ознаки фермерського господарства.
2.
Порядок створення фермерського господарства. Вимоги до його статуту.
3.
Особливості правового статусу засновника, голови та членів фермерського господарства.
4.
Правове регулювання трудових відносин у фермерському господарстві.
5.
Правовий режим майна та земель фермерського господарства.
6.
Особливості оподаткування фермерських господарств.
7.
Порядок та підстави припинення діяльності фермерського господарства.
Тема 7. Правовий статус особистих селянських господарств.
1.
Поняття та ознаки особистого селянського господарства.
2.
Особливості створення особистих селянських господарств.
3.
Порядок ведення обліку особистих селянських господарств.
4.
Права та обов’язки членів особистих селянських господарств.
5.
Право на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства. Підстави
набуття і правові засади використання земель.
6.
Правовий режим майна, що використовується для ведення особистого селянського
господарства.
7.
Підстави та умови припинення ведення особистого селянського господарства.
Тема 8. Господарські товариства як суб’єкти аграрного господарювання
1.
Поняття та загальна характеристика правового становища господарських товариств в
агропромисловому комплексі.
2.
Правовий статус сільськогосподарських акціонерних товариств.
3.
Правовий статус сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю.
4.
Особливості створення та ліквідації аграрних господарських товариств.
Тема 9. Правове становище державних та комунальних сільськогосподарських
підприємств
1.
Поняття державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, їх види.
2.
Загальна характеристика правового статусу державних сільськогосподарських
підприємств.
3.
Особливості правового статусу комунальних сільськогосподарських підприємств.
4.
Специфіка створення та ліквідації державних і комунальних сільськогосподарських
підприємств.
5.
Правовий режим майна державних та комунальних сільськогосподарських підприємств.
Особливості приватизації державного майна в агропромисловому комплексі.
6. Особливості здійснення господарської діяльності державними і комунальними
сільськогосподарськими підприємствами.

12. Питання для підготовки до модульного та підсумкового контролю
(диференційованого заліку)
1.
Поняття аграрного права як галузі права.
2.
Ознаки аграрного права як галузі права.
3.
Предмет аграрного права України.
4.
Основні принципи аграрного права України.
5.
Методи правового регулювання аграрних правовідносин.
6.
Джерела аграрного права України.
7.
Конституція України – як правова основа аграрного права.
8.
Закони – як основні джерела аграрного права.
9.
Підзаконні акти в системі джерел аграрного права.
10.
Локальні нормативні акти як джерела аграрного права. Значення внутрішніх локальних
актів суб’єктів аграрного права.
11.
Сутність та основні етапи проведення аграрної реформи в Україні.
12.
Поняття аграрних правовідносин.
13.
Види аграрних правовідносин.
14.
Сільськогосподарські кооперативи як суб’єкти аграрного господарювання.
15.
Поняття сільськогосподарського кооперативу.
16.
Види сільськогосподарських кооперативів.
17.
Поняття та характерні особливості виробничих та обслуговуючих сільськогосподарських
кооперативів.
18.
Принципи діяльності сільськогосподарських кооперативів.
19.
Порядок створення сільськогосподарського кооперативу.
20.
Поняття членства у сільськогосподарському кооперативі, порядок його набуття.
21.
Права асоційованих членів сільськогосподарського кооперативу.
22.
Права і обов’язки членів сільськогосподарського кооперативу. Особливості трудових
відносин у сільськогосподарському кооперативі
23.
Припинення членства у сільськогосподарському кооперативі.
24.
Правовий режим майна сільськогосподарського кооперативу.
25.
Правовий статус та повноваження загальних зборів кооперативу.
26.
Порядок створення та повноваження правління кооперативу.
27.
Правовий статус голови кооперативу.
28.
Особливості правового статусу виконавчого директора кооперативу.
29.
Порядок створення та повноваження ревізійної комісії та спостережної ради кооперативу.
30.
Порядок реорганізації та ліквідації сільськогосподарського кооперативу.
31.
Фермерські господарства як суб’єкти аграрного господарювання.
32.
Поняття та порядок створення фермерського господарства.
33.
Поняття та основні ознаки фермерського господарства.
34.
Особливості членства у фермерському господарстві.
35.
Голова фермерського господарства, його повноваження.
36.
Зміст земельних правовідносин у фермерському господарстві.
37.
Майнові правовідносини фермерського господарства.
38.
Специфіка трудових відносин у фермерському господарстві
39.
Правове становище державних та комунальних сільськогосподарських підприємств.
40.
Поняття та загальна характеристика сільськогосподарського акціонерного товариства.
41.
Господарські товариства як суб’єкти аграрного господарювання.
42.
Поняття та загальна характеристика сільськогосподарського товариства з обмеженою
відповідальністю
43.
Поняття та особливі ознаки особистого селянського господарства, як суб’єкта агарного
права.
44.
Особливості створення особистих селянських господарств.
45.
Зміст земельних правовідносин у особистому селянському господарстві.
46.
Специфіка членства в особистому селянському господарстві.
47.
Права та обов’язки членів особистих селянських господарств.

48.
49.
50.

Земельні правовідносини особистих селянських господарств.
Майнові правовідносини особистого селянського господарства.
Припинення ведення особистого селянського господарства.
13. Методи навчання

Методи навчання на лекціях:
 вербальний метод (лекція, дискусія тощо);
 методи візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод
демонстрацій та інші);
 робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування
тощо);
 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними
засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);
Методи навчання на практичних, семінарських заняттях:
 вербальний метод (дискусія, співбесіда тощо);
 практичний метод (практичні, семінарські та лабораторні заняття);
 метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод
демонстрацій та інші);
 робота з навчально-методичною літературою (рецензування, підготовка реферату, есе,
доповіді тощо);
 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними
засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);
 кейс-метод (вирішення ситуацій, розв’язання завдань тощо);
 Дослідницький метод
 Пошуковий метод.
14. Методи оцінювання
У процесі вивчення дисципліни «Аграрне право» використовуються такі методи
оцінювання:
- для поточного контролю у вигляді усного та письмового опитування, фронтального
опитування, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, написання есе
(рефератів), виконання індивідуальних та групових проектів, творчих завдань, тощо.
- для модульного контролю у вигляді письмової відповіді, тестування, вирішення
ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо.
- для підсумкового контролю проведення екзамену або заліку (усна та/або письмова
відповідь, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо.).
15. Засоби діагностики результатів навчання
Робоча програма передбачає застосування засобів діагностики результатів навчання за
формами контролю знань:
 поточний контроль може передбачати застосування широкого спектру форм та
методів оцінювання знань, що проводиться за кожною темою.
 модульний контроль передбачає письмове виконання різних видів контрольних
завдань.
 підсумковий контроль передбачає проведення о заліку
Завершальним етапом досягнення запланованих програмних результатів навчання з
навчальної дисципліни «Аграрне право» є підсумковий контроль - диф. залік.

16. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання
Рекомендоване оцінювання окремих видів навчальної діяльності здобувача вищої освіти:
№
Вид навчальної діяльності здобувачів вищої освіти*
Кількість балів
1. Реферат, есе
1-5
2. Вирішення ситуаційних завдань, розв’язання задач
1-5
3. Індивідуальне завдання
1-5
4. Відповідь на практичному, семінарському, лабораторному занятті
1-5
5. Ділова гра, практичний кейс, тощо.
1-10
6. Участь у публічних заходах (конференція, олімпіада тощо)
1-10
7. Модульний контроль (для денної форми здобуття освіти)
1-20
8. Контрольна робота (для заочної форми здобуття освіти)
1-50
*види навчальної діяльності здобувачів освіти обираються та оцінюються викладачем за рекомендованою шкалою в залежності від особливостей
навчальної дисципліни
.
Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та поточного оцінювання знань
здобувачів вищої освіти оцінюються за такими критеріями:
Бали
90-100

82-89

75-81

64-74

60-63
35-59
1-34

Критерії оцінювання
Здобувач вищої освіти повною мірою засвоїв програмний матеріал, виявляє знання
основної та додаткової літератури, наводить власні міркування, робить
узагальнюючі висновки, використовує знання інших галузей знань, вдало наводить
приклади.
Здобувач вищої освіти демонструє достатньо високий рівень знань, при цьому
відповідь досить повна, логічна, з елементами самостійності, але містить деякі
неточності або незначні помилки, або присутня недостатня чіткість у визначенні
понять.
Здобувач вищої освіти володіє достатнім обсягом навчального матеріалу, здатний
його аналізувати, але не має достатніх знань для формування висновків, не завжди
здатний асоціювати теоретичні знання з практичними прикладами
Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, проте відповідь
неповна, неглибока, містить неточності, є помилки у формулюванні понять,
відчуваються складнощі в застосуванні знань при наведенні прикладів.
Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, допускає
суттєві помилки при висвітленні матеріалу, формулюванні понять, не може
навести приклади.
Здобувач вищої освіти не володіє переважною частиною програмного матеріалу,
допускає суттєві помилки при висвітленні понять.
Здобувач вищої освіти не засвоїв програмний матеріал.

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути
досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом
навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за
допомогою якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку
використовуваної числової (рейтингової) шкали.
Порядок переведення оцінок у систему ЕСТS
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
90-100
82-89

ОЦІНКА
ЕСТS
A
B

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
для диференційованого заліку,
для недиференційованого
екзамену, курсової роботи
заліку
(проекту), практики
відмінно
добре

зараховано

75-81
64-74
60-63

C
D
E

задовільно

35-59

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

1-34

не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

17. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
Для денної форми здобуття освіти
Поточний контроль та самостійна робота
Підсумковий
контроль
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Самостійна
робота
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
3
4
4
4
3
3
3
3
3
10
40
Модульний контроль 1 10

100

Модульний контроль 2 - 10

Для заочної форми здобуття освіти
Поточний контроль та самостійна робота
Підсумковий
контроль
Контрольна робота
Самостійна робота
50

Сума

10

Сума

50

18. Методичне забезпечення
Методичне забезпечення дисципліни «Криміналістика» узагальнено
навчально-методичного забезпечення, який включає:
- силабус;
- робочу програму навчальної дисципліни;
- методичні вказівки до вивчення дисципліни;
- опорний конспект лекцій;
- варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів;
- варіанти завдань для модульного контролю;
- варіанти завдань для підсумкового контролю;
- інші матеріали.

100
в

комплексі

19. Рекомендована література
Основна нормативна база:
1.Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. №
254к/96-ВР Редакція від 01.01.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43615#Text
3.
Господарський
процесуальний
кодекс
України
від
6.11.1991
р.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text
4. Цивільний кодекс України від 16.03.2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43515#Text
5. Кодекс законів про працю України, затверджений Законом від 10.12.1971 р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
6. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-III. Редакція від 16.10.2020 р. URL :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text

7.Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. Редакція від 30.12.2020 р. URL :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
8.Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X. Редакція від
01.01.2021 р. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
9. Положення про Аграрний фонд, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від
6.07.2005 р. № 543. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/543-2005-%D0%BF#Text
10. Порядок і правила проведення обов'язкового страхування тварин на випадок загибелі,
знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 р. № 590. URL :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2003-%D0%BF#Text
11. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24.06.2004 р.
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#Text
12. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному
господарстві: Закон України від 17.10.1990 p. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40012#Text
13. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14.02.1992 р. URL :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2114-12#Text
14. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р. URL :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15#Text
15. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05.2003 р. URL :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-15#Text
16. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон України
від 23.12.97 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80#Text
17. Про молоко та молочні продукти: Закон України від 24.06.2004 р. URL :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1870-15#Text
18. Про пестициди і агрохімікати: Закон України від 2.03.1995 р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86/95-%D0%B2%D1%80#Text
19.
Про
оренду
землі:
Закон
України
від
6.10.1998
р.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14#Text
20. Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них: Закон України від 6.02.2003
р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/486-15#Text
21.
Про
бджільництво:
Закон
України
від
22.02.2000
р.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1492-14#Text
22. Про виноград та виноградне вино: Закон України від 16.06.2005 р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2662-15#Text
23.
Про
ветеринарну
медицину:
Закон
України
від
25.06.1992
р.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498-12#Text
24.
Про
охорону
земель:
Закон
України
від
19.06.2003
р.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15#Text 2
5. Наказ МОН України «Про затвердження стандарту вищої освіти України за спеціальністю 081
«Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» № 1379 від 12.12.2018 р. URL:
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-zaspecialnistyu-081-pravo-dlyapershogo-bakalavrskogo-rivnya-vishoyi-osviti

1.
2.
3.
4.

Основна література:
Аграрне право: підруч. / В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій, Т.В. Курман та ін.; за
ред. А. М. Статівки. – Вид. 2-е, змін. Х.: Право, 2019. 416 с.
Аграрне право: підручник / ред. В. П. Жушман, А. М. Статівка. Х.: Право, 2016. 296 с.
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 16. Земельне та аграрне право / редкол.:
М.В. Шульга (гол.), В.В. Носік, П.Ф. Кулинич (заст. гол.) та ін. Х.: Право, 2019. 696 с.
Правове регулювання виробництва сільськогосподарської продукції: навч. посіб. / за ред.
д.ю.н., проф. А. М. Статівки. Х.: Юрайт, 2015. 288 с. Аграрне право України: Підручник / За
ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2015. – 448 с.

5.
6.

Статівко А. М. Аграрне право / За редакцією д.ю юр. н. , проф. А. М. Статівко. -Київ: Право.2019. – 416
Шемшученко Ю. С., Семчик В. І., Проценко Т. П., Поліводський О. А., Кулинич П. Ф.
Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Наукова
доповідь / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — К., 2015. — 88с.
Допоміжна література:
1. Актуальні шляхи вдосконалення українського законодавства: зб. тез наук. доп. і повідомл.
VIII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів юрид. ф-тів та ЗВО, практикуюч. юристів, науковців та
аспірантів, 24 листоп. 2018 р., Харків / ред.: В. П. Янишен, Я. О. Токарь, М. Р. Рудковська; Нац.
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2018. 266 c.
Академічний курс «Екологічне право України» : підручник / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. –
Київ : Юрид. думка, 2008. – 720 с.
2.
Особливості
правового
регулювання екологічних,
земельних,
аграрних,
природоресурсних відносин в умовах глобалізації [Текст] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ.
конф. (м. Івано-Франківськ - м. Яремче, 20-22 верес. 2019 р.) / [відп. ред. проф. Н. Р. Кобецька] ;
Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч. наук. юрид. ін-т, Міжнар.
громад. орг. 350.org. - Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2019. - 241
с.
20. Інформаційні ресурси
1. Сайт Верховної Ради України ― www.zakon1.rada.gov.ua
2. Сайт Кабінету Міністрів України ― www.kmu.gov.ua
3. Сайт Верховного Суду України ― www.scourt.gov.ua
Перелік WEB – ресурсів
1. http://www.socionauki.ru- сайт науково-теоретичних журналів, книг та ін. видань в
галузі суспільствознавчих дисциплін російською й англійською мовами
2. http://mykod.ru/index.php/...– інформація з соціології та конфліктології
3. http://www.soc.pu.ru/ - матеріали факультету соціології Санкт-Петербурзького
державного університету
4. http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm - соціологічні посилання за розділами:
соціологічні факультети російських ВУЗів; соціологічні асоціації; центри соціологічних
досліджень; класики соціології; аналітичні матеріали
5. http://socionet.narod.ru – тексти з теорії соціології, статті, публікації тощо,
статистичний аналіз даних, значна кількість інформації щодо постмодерну
6. http://www.krapivensky.webs.... – сучасні статті з соціології щодо віртуалізації засобів
комунікації

