
Повна назва: Аграрне право 

Статус: Нормативна 

Мета: дисципліни є  оволодіння студентами навичками реалізації 

правосуб’єктності учасників сільськогосподарського виробництва, 

правоохоронного і юридичного захисту їхніх майнових, земельних, 

трудових, аграрно-договірних, управлінських, соціальних та інших прав. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Аграрне право» складається з двох змістових 

модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний блок 

дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних елементів дисципліни 

за змістом і взаємозв'язками.  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться 

практичні приклади; заняття проводяться з використанням технічних та 

програмних засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та 

практичних питань  ознайомлення з  правовим становище всіх виробників 

сільськогосподарської продукції;  регулюванням їх виробничо-

господарської діяльності, суспільно-організаційних, майнових, 

управлінських, членських, трудових, соціальних, господарсько-договірних 

та інших аграрних відносин; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного 

матеріалу, відпрацювання студентами пропущених занять. 
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Модуль 1.   Особливості аграрних правовідносин. 

 

          

1 
Тема 1Предмет і система 

аграрного права 
8 2 2        4 І 

Семінарське 

заняття 

2 Тема 2 Аграрні 

правовідносини  

8 2 2        4 І Семінарське 

заняття 

3 Тема3  

Правосуб’єктність 

аграрних 

товаровиробників – 

підприємців. 

 

8 2 2        4 І Семінарське 

заняття 

4  Тема 4  Право членства 

у СГП кооперативного 

типу. Право 

засновництва і участі в 

8 2 2         4 І Семінарське 

заняття 

 



 

аграрних корпоративних 

правовідносинах. 

5 Тема 5  Правове 

регулювання становища 

працівників ДСГП 

Правове становище ФГ. 

8 2 2        4 І Семінарське 

заняття 

6 Тема 6  Правове 

становище приватного 

підсобного господарства. 

Державно-правове 

регулювання сільського 

господарства. 

8 2 2        4 І Семінарське 

заняття 

 

 

Модуль 2.  Правове регулювання сільськогосподарського виробництва 

7  Тема 7  Право власності 

КСГП. 

 

8 2 2        4 ІІ Семінарське 

заняття 

 

8 Тема 8  Правові режими 

майна ДСГП. Правові 

засади використання 

земель в аграрному 

виробництві. 

8 2 2        4 II Семінарське 

заняття 

9 Тема 9  Право 

колективного 

самоврядування. 

 

8 2 2        4 II Семінарське 

заняття 

10 Тема 10  Управління 

ДСГП. 

8 2 2        4 II  

11 Тема11 Правове 

регулювання виробничо-

господарської діяльності 

СГП. 

 

7 2 2        3 II Семінарське 

заняття 

12 Тема 12  Правове 

регулювання фінансової 

діяльності СГП. 

7 2 2        3 II Семінарське 

заняття 

13 Правове регулювання 

організації та дисципліни 

праці СГП. Правове 

регулювання оплати 

праці в СГП. 

7 2    2        3 II Семінарське 

заняття 

 

14 Тема 14 Правове 

регулювання відносин у 

соціальній сфері 

7 2 2   3 11 Семінарське 

заняття 

 

 Консультація          

 Разом: 108 28 28   52   



Знання та навички: студенти повинні  

знати:  
- правове становище всіх виробників сільськогосподарської продукції; 

-  регулювання їх виробничо-господарської діяльністі;  

- суспільно-організаційні, майнові, управлінських, членські, трудові, 

соціальні, господарсько-договірні та інші аграрні відносини. 

вміти: 

- аналізувати правові та інші документи за допомогою наукових методів та 

методології;  

- використовувати набуті знання по вирішенню питань, пов’язаних із 

забезпеченням раціонального використання земельних ресурсів, реалізації 

правосуб’єктності учасників сільськогосподарського виробництва, 

правоохоронного і юридичного захисту їхніх майнових, земельних, 

трудових, аграрно-договірних, управлінських, соціальних та інших прав. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної 

дисципліни відводиться 108 години / 3 кредитів ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах: виконання індивідуальних завдань; виконання 

самостійних письмових аудиторних робіт; усні відповіді на семінарських 

заняттях; іспит. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань, 

перевірки самостійний робіт, надання відповідей біля дошки, перевірки 

виконаних творчо-пошукових завдань. Підсумковий контроль з дисципліни 

«Аграрне право» проводиться відповідно до навчального плану у вигляді 

іспиту в 10 триместрі, в терміни, встановлені графіком навчального процесу 

та в обсязі навчального матеріалу. 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Доповідь на сем. заняттях  6 1 6 

Опитування на сем. заняттях 3 10 30 

Виконання письмової 

самостійної роботи 

3 8 24 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 

Всього за триместр   100 

Викладач: Коновалов Володимир Васильович старший викладач кафедри 

історії та теорії держави і права ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної 

діяльності – 20 років. Кількість виданих наукових праць – більше 20. 

 
 


