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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни «Законодавство і право в АПК»: навчити студентів 
розпізнавати в повсякденній діяльності людини, у роботі фахівця аграрної сфери 
економіки ознаки правовідносин, вміти в разі потреби добирати необхідні для їх 
регламентування правові джерела, оптимально застосовувати відповідні норми 
права. 
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9 семестр 
Модуль 1 

РОЗДІЛ І. Загальні положення теорії права  
Тема 1.1. Право як 
соціальний регулятор 
суспільних відносин. 
 

 
2/2 

Знати:  
1. Поняття права. Функції права в 
сучасному соціально-політичному і 
економічному житті суспільства. 
Конституція України про роль права в 
розвитку державності і удосконаленні 
економіки народного господарства в цілях 
покращення блага народу і його 
національно-культурного рівня. Право і 
мораль. Норми права. 
2. Економіка і право. Принципи 
керівництва економікою та їх правове 
закріплення. 
3. Система права. Закони та підзаконні 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 
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нормативно-правові акти. Конституція 
України - основна та найважливіша база 
подальшого розвитку законодавства та 
формування демократичної системи права 
незалежної України. Границі дії 
нормативно-правових актів. 
4. Правосвідомість і правове виховання. 
Професійна правова культура фахівця. 
Предмет, метод і функції загальної теорії 
держави. Поняття, сутність та походження 
держави. Функції та форми держави. 
Система органів (механізм) держави.  
Розуміти:  
Форми реалізації норм права. 
Правовідносини як форми реалізації норм 
права. Склад правовідносин.  
Реальність прав і свобод громадян України 
за Конституцією. Правоздатність і 
дієздатність фізичних та юридичних осіб. 
Вміти розпізнавати:  
Юридичні факти та їх види. Законність, 
правопорядок і громадський порядок в 
суспільстві. 
Правомірна поведінка, правопорушення і 
юридична відповідальність.  
Підстави притягання до юридичної 
відповідальності. 

РОЗДІЛ ІІ. Суб'єкти правовідносин в АПВ  
Тема 2.1. Правове 
становище 
господарських 
товариств в АПВ 

2/1 Знати:  
1. Правові принципи організації і 
функціонування сільгосппідприємств, 
підприємництво, комерційний ринок, 
вільний вибір діяльності, вільний найм 
працівників, самостійне розпорядження 
прибутком. 
2. Поняття та загальна характеристика 
правового становища господарських 
товариств в АПК. 
3. Правовий статус 
сільськогосподарських акціонерних 
товариств. 
4. Правовий статус товариств з 
обмеженою відповідальністю. 
Розуміти:  
Особливості ліквідації 
сільськогосподарських акціонерних 
товариств і товариств з обмеженою 
відповідальністю. 
Вміти розпізнавати:  
Особливості правового статусу найманих 
працівників у сільськогосподарських 
акціонерних товариствах і товариствах з 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 
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обмеженою відповідальністю. 
Тема 2.2. Правове 
становище 
кооперативних і 
державних 
сільськогосподарських 
підприємств 

2/1 Знати:  
1. Поняття та види 
сільськогосподарських кооперативів 
2. Правові умови та порядок створення 
сільськогосподарських кооперативів. 
3. Статути сільськогосподарських 
кооперативів. 
4. Членство в сільськогосподарських 
кооперативах. 
5. Правовий режим майна та землі 
сільськогосподарського кооперативу. 
6. Органи управління та контролю 
сільськогосподарського кооперативу та їх 
компетенція. 
7. Правові засади реорганізації та 
ліквідації сільськогосподарських 
кооперативів. 
8. Поняття та загальна характеристика 
правового становища державних і 
комунальних сільськогосподарських 
підприємств. 
Розуміти:  
Поняття та загальна характеристика 
правового статусу фермерських 
господарств. 
Умови і порядок створення фермерського 
господарства та припинення його 
діяльності. 
Земельні правовідносини у фермерському 
господарстві. 
Майнові правовідносини у фермерському 
господарстві. 
Правове регулювання господарської 
діяльності фермерського господарства. 
Поняття та основні ознаки особистого 
селянського господарства. 
Правовий режим майна особистого 
селянського господарства. 
Правовий режим земель особистого 
селянського господарства. 
Вміти розпізнавати:  
Правовий режим майна та особливості 
здійснення господарської діяльності 
державними й комунальними 
сільськогосподарськими підприємствами. 
Відносини фермерського господарства з 
бюджетом, банківськими установами та 
страховими організаціями. 
Державна підтримка особистих 
селянських господарств. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

7 

20 балів 



Модуль 2 
РОЗДІЛ IІI. Об'єкти правовідносин в АПВ  
Тема 3.1. Правовий 
режим земель 
сільськогосподарського 
призначення 

2/2 Знати:  
1. Поняття і склад земель 
сільськогосподарського призначення. 
2. Землі сільськогосподарського 
призначення як об'єкт правового 
регулювання. 
3. Повноваження органів державної 
влади по розпорядженню землею. 
Суб'єкти права власності на землю. 
Об'єкти права земельної власності. 
4. Володіння землею. Суб'єкти і об'єкти 
землеволодіння. Користування землею. 
Суб'єкти і об'єкти землекористування. 
Оренда землі. 
Розуміти:  
Цілі, завдання, зміст і порядок охорони 
земель. Екологічні вимоги до будівництва 
і експлуатації об'єктів, що впливають на 
стан земель. 
Державний контроль за використанням і 
охороною земель. Державний земельний 
кадастр. 
Вміти розпізнавати:  
Юридична відповідальність за порушення 
земельного законодавства. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

5 

Тема 3.1.1. Право 
водокористування 
сільськогосподарських 
підприємств 
 

0/1 Знати:  
1. Загальна характеристика водного 
законодавства. Порядок і умови надання 
водних об'єктів у постійне та тимчасове 
користування. 
Розуміти:  
Права і обов'язки сільськогосподарських 
підприємств як водокористувачів. 
Припинення права користування водними 
об'єктами і контроль з галузі 
використання, охорони вод та відтворення 
водних ресурсів. 
Вміти розпізнавати:  
Відповідальність за порушення водного 
законодавства. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

4 

Тема 3.1.2. Право 
лісокористування 
сільськогосподарських 
підприємств  
 

0/1 Знати:  
1. Загальна характеристика лісового 
законодавства. Порядок і умови надання 
земельних ділянок лісового фонду у 
постійне та тимчасове користування.  
Розуміти:  
 Права та обов'язки лісокористувачів. 
Здійснення лісового користування. 
Припинення права користування 
земельними ділянками лісового фонду. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 

4 



Державне управління і державний 
контроль в галузі охорони використання 
та відтворення лісів. 
Вміти розпізнавати:  
Відповідальність (дисциплінарна, 
адміністративна, цивільно-правова, 
кримінальна) за порушення лісового 
законодавства. 

роботи. 

Тема 3.2. Правова 
охорона довкілля в 
сільському 
господарстві 

2/1 Знати:  
1. Загальна характеристика законодавства 
України про охорону довкілля в 
сільському господарстві. 
Розуміти:  
Правова охорона ґрунтів та інших 
природних ресурсів у сільському   
господарстві. 
Правовий інститут меліорації земель у 
сільському   господарстві.  
Правове регулювання хімізації  сільського 
господарства. 
Правове регулювання поводження з 
відходами сільського господарства. 
Правове регулювання застосування 
біотехнологій  у сільському   господарстві. 
Вміти розпізнавати:  
Правове регулювання ведення 
сільськогосподарської діяльності в умовах 
надзвичайних екологічних ситуацій. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

4 

РОЗДІЛ IV. Внутрішні правовідносини в АПВ  
Тема 4.1. Правове 
регулювання трудових 
відносин у 
сільськогосподарських 
підприємствах 

2/1 Знати:  
2. Трудові правовідносини. Конституція 
України про гарантії права на працю. 
Трудовий договір. Контракт. Переведення 
на іншу роботу.  
3. Розірвання трудового договору.  
4. Правові міри по забезпечення трудової 
зайнятості. 
5. Правове регулювання робочого часу і 
часу відпочинку в сільськогосподарському 
підприємстві. 
Розуміти:  
Припинення трудового договору за 
ініціативою власника підприємства. 
Правове регулювання трудових спорів. 
Вміти розпізнавати:  
Особливі гарантії працівникам, що 
втратили роботу в зв'язку із змінами в 
організації виробництва і праці. 
Умови виплати допомоги по безробіттю.  

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

4 

Тема 4.1.2. Правове 
регулювання охорони 
здоров'я працівників у 

 Знати:  
1. Охорона праці і здоров'я працівників 
на сільгосппідприємствах: поняття, зміст.  

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 

4 



сільськогосподарських 
підприємствах 
 

2. Обов'язки сільгосппідприємців по 
забезпеченню техніки безпеки і належних 
санітарно-гігієнічних умов праці. 
Розуміти:  
Особливості правил по охороні праці 
жінок і підлітків. 
Поняття і види нещасних випадків на 
виробництві. Трудове каліцтво. 
Розслідування нещасних випадків на 
виробництві. Профілактика травматизму. 
Вміти розпізнавати:  
 Матеріальна відповідальність 
сільгосппідприємства за шкоду, нанесену 
робітникові, службовцю пошкодженням їх 
здоров'я. 

конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

Тема 4.1.3. Правове 
регулювання 
соціального захисту і 
соціального 
страхування 
працівників 
сільськогосподарських 
підприємств  
 

 Знати:  
1. Поняття і принципи соціального 
страхування.  
2. Правовідносини по соціальному 
страхуванню.  
3. Підстави виникнення, зміни і 
припинення правовідносин по 
соціальному забезпеченню.  
4. Державне страхування. 
Розуміти:  
Трудовий стаж, його види і значення в 
соціальному забезпеченні. 
Види пенсій і допомоги працівникам 
сільгосппідприємств, що базується на 
державній або колективній власності. 
Вміти розпізнавати:  
 Умови і порядок призначення пенсій. 
Джерела фінансування соціального 
страхування. Порядок виплати пенсій 
працюючим пенсіонерам. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

5 

30 балів 
Модуль 3 

РОЗДІЛ V. Зовнішні правовідносини в АПВ  
Тема 5.1. Договір в 
аграрному і 
агропромисловому 
виробництві 

2/2 Знати:  
1. Цивільно-правовий договір: його зміст, 
види.  
2. Роль господарського договору в 
умовах підприємництва і конкуренції. 
3. Порядок, укладання господарського 
договору, забезпечення виконання 
договірних зобов'язань, відповідальність 
за невиконання і неналежне виконання 
договірних зобов'язань. 
Розуміти:  
Договір із використання електроенергії. 
Договір із монтажу енергетичного 
обладнання мереж та установок. Договір із 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

7 



сервісного обслуговування енергетичного 
обладнання.  
Вміти розпізнавати:  
Господарські спори, що виникають через 
порушення договірних зобов'язань. 
Державні органи України, що вирішують 
ці спори.  

Тема 5.1.1. Договори на 
використання науково-
технічної продукції у 
сільському 
господарстві  
 

 Знати:  
1. Договори на передачу майнового права 
на науково-технічну продукцію та прав на 
її використання.  
Розуміти:  
Договори на використання науково-
дослідних, дослідно-конструкторських і 
технологічних робіт у сфері сільського 
господарства. 
Вміти розпізнавати:  
Права на сорт як предмет договору на 
використання науково-технічної 
продукції.  
Права на селекційні досягнення у 
тваринництві як предмет договору на 
використання науково-технічної 
продукції. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 
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Тема   5.2.  
Організаційно-правове 
забезпечення 
соціального розвитку 
села 

2/2 Знати:  
1. Поняття соціального розвитку села. 
Розуміти:  
Правове забезпечення наукових 
досліджень, підготовки кадрів для села та 
зайнятості сільського населення. 
Правове регулювання розвитку житлово-
комунального та дорожнього господарства 
на селі. 
Вміти розпізнавати:   
Правовий режим об'єктів соціальної сфери 
села. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 
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20 балів 
Всього за семестр 70 
Екзамен 30  
Всього за курс 100 

 
 



 
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із 
дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів і заліків заборонені  
(у т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати повинні мати 
коректні (ДСТУ 8302:2015) текстові посилання на використану літературу. 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, 
хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись 
індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканом факультету) 

 
 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів, заліків 
екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно незараховано 

 


