
 

 

Силабус навчальної дисципліни 
 

Назва дисципліни         “Аграрне право України” 
Ступінь вищої освіти:  перший (бакалаврський) 

Галузь знань:                 08 “Право” 

Спеціальність:               081 “Право” 

Освітньо-професійна програма:  “Право” 

Сторінка курсу в Moodle: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=862 

Рік навчання:    2;    Семестр:     1 

Дні занять:  за розкладом (_____, ___ пара, ауд. ___, вул. Самчука, 9) 

Консультації:  за графіком (з _____ до ____, ауд. ___, вул. Самчука, 9) 

Назва кафедри:  цивільного права та процесу 

Мова викладання:  українська 

Керівник курсу 

Викладач 

к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу Гентош Р.Є. 

к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу Гентош Р.Є. 

Профайл керівника курсу: 

Профайл викладача 

http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-civilnogo-prava-ta-

procesu/gentosh-rostislav-jevgenovich 

Контактна інформація e-mail: ursgros@ukr.net 
 

Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: “Аграрне право України” є дисципліною вибіркової складової 

навчального плану, циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців з права. 

Студенти отримують теоретичні знання, практичні навички і уміння у сфері аграрного права України 

щодо предмету, методу, системи і принципів аграрного права; джерел аграрного права України; поняття 

та елементів аграрних правовідносин, підстав їх виникнення, правового регулювання діяльності 

особистих селянських господарств, фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів; 

державної підтримки сільського господарства, правового регулювання ринку зерна; відповідальності за 

порушення аграрного законодавства, застосовування знань з земельного права для розв’язання 

практичних завдань; інтерпретування та узагальнення нормативного складу земельного права; 

правильного застосування норм земельного права; письмового й усного представлення наукового і 

практичного матеріалу та його аргументування, що забезпечить належну фахову підготовку фахівців з 

права. 

Пререквізити: “Теорія держави і права”, “Адміністративне право України”, “Цивільне право 

України”, «Господарське право України». 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій і практичних занять. Студенти мають змогу 

отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу студентів. Під час 

сесії формат очний. 

 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми навчання: Вид 

підсумкового 

контролю аудиторних самостійної роботи студента 

3 90 3 3 екзамен 

 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=862


 

 

 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 14 

Практичні заняття 30 

Самостійна робота 56 

 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно 

до освітньо-професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК) Фахові компетентності (ФК) 

ЗК1. Здатність до навчання. Сприйняття, 

засвоєння та відтворення навчальної інформації. 
ЗК2. Аналіз та синтез. Здатність до аналізу та 

синтезу явищ та процесів на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів. 

ЗК7. Самостійність. Самостійне засвоєння 

системи знань та умінь, навчальної інформації; 
ЗК8. Комунікаційні навички. Здатність до 
комунікаційної взаємодії в господарській 
діяльності. 

ФК4. Здатність застосовувати головні прийоми 

виявлення, фіксації та дослідження доказів, 

рішення розумових задач з планування та 

організації юридичного процесу, розв’язання 

юридичної справи. 

ФК9. Володіти знаннями й практичними 

навичками, необхідними для належної участі в 

судовому процесі в межах цивільного, 

господарського, кримінального та 

адміністративного судочинства. 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 

ПРН5. Розуміти мету та завдання правової освіти та виховання. 

ПРН6. Розуміти причини виникнення, закони розвитку та способи вирішення юридичних 

проблем (конфліктів).  

ПРН7. Знати та вміти правильно застосовувати юридичний понятійно-категоріальний апарат. 

ПРН8. Розуміти та дотримуватися основних принципів верховенства права.  

ПРН10. Знати поняття, ознаки та види правопорушень, поняття та види юридичної 

відповідальності.  

ПРН12. Володіти способами та видами тлумачення норм права.  

ПРН13. Знати системи права, структури та видів норм права, видів джерел права, понять та 

стадій правотворчості, стадій застосування права, понять та видів юридичних фактів, понять та 

способів реалізації норм права, механізму правового регулювання.  

ПРН14. Застосовувати теоретичні знання для вирішення практичних ситуацій в професійній 

діяльності. 

ПРН20. Коректно та грамотно використовувати юридичну термінологію та юридичну техніку в 

усному та писемному мовленні. 

ПРН21. Виявляти юридично значущі дані та обставини, давати правову кваліфікацію з’ясованим 

фактам та обставинам, встановлювати фактичні обставини юридичної справи, що вимагає 

рішення.  

ПРН22. Обирати правові норми, які необхідно застосовувати під час прийняття юридично 

обґрунтованого рішення. 

ПРН23. Виявляти випадки порушення вимог законодавства.  

ПРН25. Правильно укладати та оформлювати юридичні документи. 

 



 

 

Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

Календарний план курсу 
Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 

Оцінювання 

роботи, 

бали 
Тиждень 

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

Тема 1. Предмет, метод, принципи і система 

аграрного права 

Формування компетентностей: ЗК1; ЗК2; 

ЗК7; ЗК8; ФК 4. 

Результати навчання: ПРН5; ПРН6; ПРН7; 

ПРН8; ПРН10; ПРН12; ПРН13; ПРН20. 

Рекомендовані джерела: 1-6; 17; 20. 

Завдання для СРС: Згідно Методичних 

вказівок та завдань для самостійної роботи 

1-ий (за тимчасовим 

розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

2-ий (за розкладом) 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

2-ий (за розкладом) 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

3 

1-ий –  

2-й 

(за розкладом) 7 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

тезування, анотування 

1 

Тема 2. Джерела аграрного права 

Формування компетентностей: ЗК1; ЗК2; 

ЗК7; ЗК8; ФК 4; ФК9. 

Результати навчання: ПРН5; ПРН6; ПРН7; 

ПРН8; ПРН10; ПРН12; ПРН13; ПРН14; 

ПРН20; ПРН21; ПРН22; ПРН23; ПРН25. 

Рекомендовані джерела: 1-8; 10-13; 17-25; 

26-36. 

Завдання для СРС: Згідно Методичних 

вказівок та завдань для самостійної роботи 

3-ій (за розкладом) 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

3-ій (за розкладом) 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

3 

3-ій (за розкладом) 4 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

тезування, анотування, складання 

реферату, вирішення завдань 

1 

Тема 3. Суб’єкти аграрного права 

Формування компетентностей: ЗК1; ЗК2; 

ЗК7; ЗК8; ФК 4; ФК9. 

Результати навчання: ПРН5; ПРН6; ПРН7; 

ПРН8; ПРН10; ПРН12; ПРН13; ПРН14; 

ПРН20; ПРН21; ПРН22; ПРН23; ПРН25. 

Рекомендовані джерела: 1-8; 10-13; 17-25; 

26-36. 

Завдання для СРС: Згідно Методичних 

вказівок та завдань для самостійної роботи 

4-ий (за розкладом) 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

4-ий (за розкладом) 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

3 

4-ий (за розкладом) 4 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

тезування, анотування, складання 

реферату, вирішення завдань 

1 



 

Тема 4. Державне регулювання сільського 

господарства 

Формування компетентностей: ЗК1; ЗК2; 

ЗК7; ЗК8; ФК 4; ФК9. 

Результати навчання: ПРН5; ПРН6; ПРН7; 

ПРН8; ПРН10; ПРН12; ПРН13; ПРН14; 

ПРН20; ПРН21; ПРН22; ПРН23; ПРН25. 

Рекомендовані джерела: 1-6; 14; 15; 29; 32-

34. 

Завдання для СРС: Згідно Методичних 

вказівок та завдань для самостійної роботи 

5-ий (за розкладом) 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

5-ий (за розкладом) 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

3 

5-ий (за розкладом) 7 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

тезування, анотування, складання 

реферату, вирішення завдань 

1 

Тема 5. Правове регулювання господарської 

та фінансової діяльності сільськогосподарсь-

ких підприємств 

Формування компетентностей: ЗК1; ЗК2; 

ЗК7; ЗК8; ФК 4; ФК4; ФК9. 

Результати навчання: ПРН5; ПРН6; ПРН7; 

ПРН8; ПРН10; ПРН12; ПРН13; ПРН14; 

ПРН20; ПРН21; ПРН22; ПРН23; ПРН25. 

Рекомендовані джерела: 1-6; 11-13; 15; 17; 

26-29; 31; 36. 

Завдання для СРС: Згідно Методичних 

вказівок та завдань для самостійної роботи 

6-ий (за розкладом) 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

6-ий (за розкладом) 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

3 

6-ий (за розкладом) 7 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

тезування, анотування, складання 

реферату, вирішення завдань 

1 

Тема 6. Правове забезпечення соціального 

розвитку села 

Формування компетентностей: ЗК1; ЗК2; 

ЗК7; ЗК8; ФК 4; ФК4; ФК9. 

Результати навчання: ПРН5; ПРН6; ПРН7; 

ПРН8; ПРН10; ПРН12; ПРН13; ПРН14; 

ПРН20; ПРН21; ПРН22; ПРН23; ПРН25. 

Рекомендовані джерела: 1-6; 9; 11-13; 15; 

17; 32; 34; 36. 

Завдання для СРС: Згідно Методичних 

вказівок та завдань для самостійної роботи 

7-ий (за розкладом) 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

7-ий (за розкладом) 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

3 

7-ий (за розкладом) 7 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

тезування, анотування, складання 

реферату, вирішення завдань 

1 

Тема 7. Відповідальність за порушення 

аграрного законодавства 

8-ий (за розкладом) 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

8-ий (за розкладом) 2 практичне Усне опитування, тестування, 3 



 

Формування компетентностей: ЗК1; ЗК2; 

ЗК7; ЗК8; ФК 4; ФК4; ФК9. 

Результати навчання: ПРН5; ПРН6; ПРН7; 

ПРН8; ПРН10; ПРН12; ПРН13; ПРН14; 

ПРН20; ПРН21; ПРН22; ПРН23; ПРН25. 

Рекомендовані джерела: 1-6; 9; 11-13; 15; 

17; 32; 34; 36. 

Завдання для СРС: Згідно Методичних 

вказівок та завдань для самостійної роботи 

навчальна дискусія 

8-ий (за розкладом) 7 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

тезування, анотування, складання 

реферату вирішення завдань 

1 

Тема 8. Правові засади використання земель 

в аграрному виробництві 

Формування компетентностей: ЗК1; ЗК2; 

ЗК7; ЗК8; ФК 4; ФК4; ФК9. 

Результати навчання: ПРН5; ПРН6; ПРН7; 

ПРН8; ПРН10; ПРН12; ПРН13; ПРН14; 

ПРН20; ПРН21; ПРН22; ПРН23; ПРН25. 

Рекомендовані джерела: 1-6; 10-14; 17; 28-

30; 33. 

Завдання для СРС: Згідно Методичних 

вказівок та завдань для самостійної роботи 

9-ий (за розкладом) 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

9-ий (за розкладом) 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

3 

10-ий (за розкладом) 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

3 

9-ий – 

10-ий 

(за розкладом) 7 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

тезування, анотування, складання 

реферату вирішення завдань 

1 

Тема 9. Правове регулювання використання 

природних ресурсів у сільському 

господарстві 

Формування компетентностей: ЗК1; ЗК2; 

ЗК7; ЗК8; ФК 4; ФК4; ФК9. 

Результати навчання: ПРН5; ПРН6; ПРН7; 

ПРН8; ПРН10; ПРН12; ПРН13; ПРН14; 

ПРН20; ПРН21; ПРН22; ПРН23; ПРН25. 

Рекомендовані джерела: 1-6; 10-14; 16; 17; 

29; 33; 34. 

Завдання для СРС: Згідно Методичних 

вказівок та завдань для самостійної роботи 

10-ий (за розкладом) 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

11-ий (за розкладом) 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

3 

10-ий – 

11-ий 

(за розкладом) 4 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

тезування, анотування, складання 

реферату вирішення завдань 

1 

Тема 10. Правовий статус господарських 

товариств в агропромисловому комплексі 

Формування компетентностей: ЗК1; ЗК2; 

ЗК7; ЗК8; ФК 4; ФК4; ФК9. 

11-й (за розкладом) 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

12-й (за розкладом) 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

3 

11-й- (за розкладом) 5 самостійна Самостійна робота: з навчально- 1 



 

Результати навчання: ПРН5; ПРН6; ПРН7; 

ПРН8; ПРН10; ПРН12; ПРН13; ПРН14; 

ПРН20; ПРН21; ПРН22; ПРН23; ПРН25. 

Рекомендовані джерела: 1-6; 10-14; 16; 17; 

29; 33; 34. 

Завдання для СРС: Згідно Методичних 

вказівок та завдань для самостійної роботи 

12-й методичною літературою: 

тезування, анотування, складання 

реферату вирішення завдань 

Тема 11. Правовий статус сільськогоспо-

дарського кооперативу 

Формування компетентностей: ЗК1; ЗК2; 

ЗК7; ЗК8; ФК 4; ФК9. 

Результати навчання: ПРН5; ПРН6; ПРН7; 

ПРН8; ПРН10; ПРН12; ПРН13; ПРН14; 

ПРН20; ПРН21; ПРН22; ПРН23; ПРН25. 

Рекомендовані джерела: 1-8; 10-13; 17-25; 

26-36. 

Завдання для СРС: Згідно Методичних 

вказівок та завдань для самостійної роботи 

12-й (за розкладом) 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

13-й (за розкладом) 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

3 

12-й- 

13-й 

(за розкладом) 4 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

тезування, анотування, складання 

реферату вирішення завдань 

1 

Тема 12. Правовий статус фермерських 

господарств 

Формування компетентностей: ЗК1; ЗК2; 

ЗК7; ЗК8; ФК 4; ФК9. 

Результати навчання: ПРН5; ПРН6; ПРН7; 

ПРН8; ПРН10; ПРН12; ПРН13; ПРН14; 

ПРН20; ПРН21; ПРН22; ПРН23; ПРН25. 

Рекомендовані джерела: 1-8; 10-13; 17-25; 

26-36. 

Завдання для СРС: Згідно Методичних 

вказівок та завдань для самостійної роботи 

13-й (за розкладом) 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

14-й (за розкладом) 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

3 

13-й- 

14-й 

(за розкладом) 5 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

тезування, анотування, складання 

реферату вирішення завдань 

1 

Тема 13. Правовий статус особистих 

селянських господарств 

Формування компетентностей: ЗК1; ЗК2; 

ЗК7; ЗК8; ФК 4; ФК9. 

Результати навчання: ПРН5; ПРН6; ПРН7; 

ПРН8; ПРН10; ПРН12; ПРН13; ПРН14; 

ПРН20; ПРН21; ПРН22; ПРН23; ПРН25. 

13-й (за розкладом) 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

14-й (за розкладом) 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

3 

13-й- 

14-й 

(за розкладом) 5 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

тезування, анотування, складання 

реферату вирішення завдань 

1 



 

Рекомендовані джерела: 1-8; 10-13; 17-25; 

26-36. 

Завдання для СРС: Згідно Методичних 

вказівок та завдань для самостійної роботи 

Тема 14. Правовий статус державних 

сільськогосподарських підприємств 

Формування компетентностей: ЗК1; ЗК2; 

ЗК7; ЗК8; ФК 4; ФК9. 

Результати навчання: ПРН5; ПРН6; ПРН7; 

ПРН8; ПРН10; ПРН12; ПРН13; ПРН14; 

ПРН20; ПРН21; ПРН22; ПРН23; ПРН25. 

Рекомендовані джерела: 1-8; 10-13; 17-25; 

26-36. 

Завдання для СРС: Згідно Методичних 

вказівок та завдань для самостійної роботи 

13-й (за розкладом) 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

14-й (за розкладом) 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

3 

13-й- 

14-й 

(за розкладом) 5 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

тезування, анотування, складання 

реферату вирішення завдань 

1 

Тема 15. Правове регулювання здійснення 

окремих видів сільськогосподарської 

діяльності 

Формування компетентностей: ЗК1; ЗК2; 

ЗК7; ЗК8; ФК 4; ФК9. 

Результати навчання: ПРН5; ПРН6; ПРН7; 

ПРН8; ПРН10; ПРН12; ПРН13; ПРН14; 

ПРН20; ПРН21; ПРН22; ПРН23; ПРН25. 

Рекомендовані джерела: 1-8; 10-13; 17-25; 

26-36. 

Завдання для СРС: Згідно Методичних 

вказівок та завдань для самостійної роботи 

13-й (за розкладом) 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

14-й (за розкладом) 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

3 

13-й- 

14-й 

(за розкладом) 5 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

тезування, анотування, складання 

реферату вирішення завдань 

1 

Поточне тестування     3 х 10 = 30 

Разом      100 



 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за наявності) 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет для: комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; 

виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування (поточний, рубіжний, 

підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності: Програмне забезпечення MS Windows XP; Star Office; 

Internet Explorer; Win RAR; Adobe Reader 9; Outlook Express; Тест 2003. 

Рекомендовані джерела інформації 
 

Основна література 
1. Аграрне право України : підручник / за заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: ЮрінкомІнтер, 2010. – 

608 с. 

2. Аграрне право України: підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2006. – 448 с. 

3. Аграрне право України: під. / за ред. О. О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 448 с. 

4. Аграрное, земельное и екологическое право Украины. Общие части учебных курсов: уч. пособ. [ 

под ред. А. А. Погребного, Й. Й. Каракаша]. – Харьков: ООО «Одиссей», 2000. – 368 с.  

5. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій / О. М.  Вінник. – К.: Атіка, 2004. – 624 с. 

6. Запорожец А. М. Аграрное право: уч. пособ. / А. М. Запорожец. – Харьков: Консум, 1997. – 109 

с. 

7. Мірошниченко А.М. Земельне право України : навч. посібник. – К. : Алерта, 2012. – 392 с. 

8. Хозяйственное право: уч. [ под ред. В. К. Мазутова]. – К., 2002. – 912 с. 

9. Янчук В. 3., Статівка А. М., Титова Н. І. та ін. Аграрне право України: Практикум. [за ред. В. 3. 

Ярчука]. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 256 с. 

10. Аграрне право: навч.пос./Гентош Р.Є.,Котуха О.С. – Львів: ЛКА., 2011. – 174 с. – 11 д.а. 

 

Допоміжна література 
1. Конституція України : [зі змінами та доп. від 21.02.2019 р.] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 

2. Бюджетний кодекс України. – К.: Атіка, 2001. – 80 с. 

3. Водний кодекс України. // ВВР. – 1995. – № 24. – Ст. 189. 

4. Господарський кодекс України. – К.: Атіка, 2003. 

5. Земельний кодекс України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – К.: Юрінком 

Інтер, – 2001. – № 12. – С. 7-81. 

6. Кодекс України про надра // ВВР. – 1994. – № 36. – Ст. 340. 

7. Конституція України // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

8. Лісовий кодекс України // ВВР. – 1994. – № 17. – Ст. 99. 

9. Цивільний кодекс України. – К.: Атіка, 2003. 

10. Закон України. Про банки і банківську діяльність. // Урядовий кур'єр. – 2000. – 17 січня. 

11. Закон України. Про ветеринарну медицину // ВВР. – 2002. – № 8. – Ст. 62. 

12. Закон України. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом. // 

Урядовий кур'єр. – 1999. – 15 вересня. 

13. Закон України. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань. // ВВР. – 

1997. – № 5. – Ст. 28. 

14. Закон України. Про власність. // ВВР. – 1991. – № 20. – Ст. 249. 

15. Закон України. Про внесення змін до Закону України. Про лізинг. // ВВР. – 2004. – № 15. – Ст. 23. 

16. Закон України. Про внесення змін до Закону України. Про якість та безпеку харчових продуктів і 

продовольчої сировини. // Голос України. – 2005. – 1 листопада. 

17. Закон України. Про господарські товариства. // ВВР. – 1991. – № 49. – Ст. 682. 

18. Закон України. Про забезпечення вимог кредиторів і реєстрацію обтяжень. // ВВР. — 2004. – № 11. 

– Ст. 140. 

19. Закон України. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. // 

ВВР. – 2004. – № 9. – Ст. 79. 



 

20. Закон України. Про заставу. // ВВР. – 1992. – № 47. – Ст. 642. 

21. Закон України. Про зерно та ринок зерна в Україні. // ВВР. – 2002. – № 35. – Ст. 258. 

22. Закон України. Про зовнішньоекономічну діяльність. // ВВР. – 1991. – № 29. – Ст. 377. 

23. Закон України Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) // 

Голос України. — 2001. — 24 квітня. 

24. Закон України. Про іпотеку. // ВВР. — 2003. — № 38. — Ст. 313. 

25. Закон України. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та 

іпотечні сертифікати. // ВВР. — 2004. — № 1. — Ст. 1. 

26. Закон України. Про карантин рослин. // ВВР. — 1993. — № 34. — Ст. 352. 

27. Закон України. Про колективне сільськогосподарське підприємство // Відомості Верховної Ради 

України. — 1992. — № 20. — Ст. 272. 

28. Закон України. Про концесії. //Голос України.— 1999. — 7 вересня. 

29. Закон України. Про кредитні спілки. // ВВР. — 2002. — № 15. — Ст. 101. 

30. Закон України. Про ліцензування певних видів господарської діяльності. // ВВР. — 2000. — № 36. 

— Ст. 299. 

31. Закон України. Про насіння і садивний матеріал // ВВР. — 2003. — № 13. — Ст. 92. 

32. Закон України. Про обіг векселів в Україні // Урядовий кур'єр. — 2001.— 4 травня. 

33. Закон України. Про оподаткування прибутку підприємств. // ВВР. — 1997. — № 27. — Ст. 181. 

34. Закон України. Про оренду землі // ВВР. — 1998. — № 46 - 47. — Ст. 280. 

35. Закон України. Про особисте селянське господарство //ВВР. — 2003. — № 29. — Ст. 232. 

36. Закон України. Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі // ВВР. — 1996. 

— № 41. — Ст. 188. 

37. Закон України. Про охорону навколишнього природного середовища // ВВР. — 1991. — № 41.— 

Ст. 546. 155. 

38. Закон України. Про охорону прав на сорти рослин //ВВР. — 1993. — № 21. — Ст. 218. 

39. Закон України. Про пестициди і агрохімікати. //ВВР. — 1995. — № 14. — Ст. 91. 

40. Закон України. Про платіжні системи і переказ грошей в Україні // Урядовий кур'єр. — 2001. — 16 

травня. 

41. Закон України. Про плату за землю // ВВР — 1992.— № 38.— Ст. 560. 

42. Закон України. Про племінну справу у тваринництві // ВВР. — 2000. — № 6-7. — Ст. 37. 

43. Закон України. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в 

народному господарстві. // ВВР. — 1992. — № 32. — Ст. 453. 

44. Закон України. Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них // ВВР. — 2003. —№ 

15. —Ст. 107. 

45. Закон України. Про сільськогосподарську кооперацію // ВВР.— 1997.— № 39.— Ст. 261. 

46. Закон України. Про споживчу кооперацію // ВВР. — 1992 . — № 30. — Ст. 414. 

47. Закон України.Про страхування // ВВР. — 2002. — № 7. — Ст. 50. 

48. Закон України. Про тваринний світ // ВВР. — 1993. — № 18. — Ст. 191. 

49. Закон України. Про товарну біржу // ВВР. — 1992. — № 10. — Ст. 139. 

50. Закон України. Про фермерське господарство // ВВР. — 2003. — № 45. — Ст. 363. 

51. Закон України. Про фіксований сільськогосподарський податок // ВВР. — 1999. — № 5-6. — Ст. 39. 

52. Закон України. Про цінні папери і фондову біржу // ВВР. — 1991. — № 38. — Ст. 508. 

53. Наказ Міністерства аграрної політики України. Про внесення змін та доповнень до наказу 

Міністерства аграрної політики України від 23.12.2004 р. № 474. Про розподіл лімітів та квоти 

спеціального використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2005 р.: від 16 

серпня 2005 р. № 385  // Офіційний вісник України. — 2005. — № 35 .— Ст. 2150. 

54. Наказ Міністерства аграрної політики України. Про затвердження Порядку ведення основного 

реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, і реєстру зернового 

складу: від 11 серпня 2005 р. № 374 // Офіційний вісник України. — 2005. — № 39. — Ст. 2501. 

55. Наказ Міністерства сільського господарства України. Про затвердження Положення про умови 

проведення конкурсу на надання часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської 

техніки вітчизняного виробництва: від 14 липня 2003 р. № 236 // Офіційний вісник України. — 

2003. — № 31. — Ст. 1651. 

56. Постанова Верховної Ради України «Про концепцію Національної програми відродження села на 

1995-2005 роки» // ВВР. — 1994.— № 23.— Ст. 163. 



 

57. Указ Президента України. Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі 

реформування аграрного сектора економіки: від 29 січня 2001 р. № 62/2001  // Голос України. — 

2001. — 2 лютого. 

58. Указ Президента України. Про Основні напрями розвитку агропромислового комплексу України: 

від 29 квітня 1998 р. № 389/98 // Урядовий кур'єр. — 1998. — 5 травня. 

59. Указ Президента України. Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери 

села: від 15 липня 2002 р. № 640 // Урядовий кур'єр. — 2002. — 31 липня. 

 

 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 
1. Електронна бібліотека Львівського торговельно-економічного університету. Електронний 

режим доступу: http://dev.lac.lviv.ua/lib.. 

2. Бібліотека ЛТЕУ. Електронний режим доступу: http://lib.lac.lviv.ua/. 

3. Веб-центр Львівського торговельно-економічного університету. Електронний режим доступу: 

http://virt.lac.lviv.ua. 

4. Сервіс для пошуку наукових джерел Google Scholar. Електронний режим доступу: 

https://scholar.google.com.ua. 

5. Офіційний портал Верховної Ради України. Електронний режим доступу: zakon.rada.gov.ua. 

6. Офіційне інтернет-представництво Президента України: http://www.president.gov.ua 

7. Урядовий портал: https://www.kmu.gov.ua/ua 

8. Професійна нормативно-правова бібліотека «Норматив™ PRO»: http://normativ.ua/about.php 

9. Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА": http://www.ligazakon.ua 

 

Політика курсу 

 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних 

занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При 

цьому оцінка знижується на 10 %. 

 Здобувачі вищої освіти мають право скласти екзамен автоматично, у випадку, якщо впродовж 

семестру такі здобувачі набрали 90-100 балів. 

 Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг 

лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. 

Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль тощо. 
Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 

 

Вид контролю Види навчальної роботи Оцінювання 



 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.:   

- присутність на заняттях (при пропусках 

занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,25 бала 

- ведення конспекту   за кожну лекцію 0,25 бали 

- участь у експрес-опитуванні   за кожну правильну відповідь 0,25 бала 

Робота на семінарських і практичних 

заняттях, у т.ч.: 
 

- присутність на заняттях (при пропусках 

занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу) 

за кожне відвідування 0,25 бала 

- усне опитування, тестування, рішення 

практичних задач 
за кожну правильну відповідь 0,5 бала 

- участь у навчальній дискусії, обговоренні 

ситуаційного завдання 
за кожну правильну відповідь 2 бали 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Поточне тестування 1 максимальна оцінка – 10 балів 

Поточне тестування 2 максимальна оцінка – 10 балів 

Поточне тестування 3 максимальна оцінка – 10 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, 

підготовка наукових публікацій, участь у  

Всеукраїнських конкурсах наукових 

студентських робіт за спеціальністю, 

виконання досліджень тощо. 

Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(залік) 

Залік виставляється за результатами 

поточного та рубіжного контролю, 

проводиться по завершенню вивчення 

навчальної дисципліни 

Критерії оцінювання зазначено в 

останній таблиці 

 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за 

тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 

одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня засвоєння 

теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; оцінка (бали) за ІНДЗ; 

оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, написання есе, підготовку наукових 

публікацій тощо. 

Розподіл балів посеместрово за темами для поточного контрою знань студентів, для різних видів 

підсумкового контролю подані у таблиці. 
 

Для поточного контролю знань студентів з дисципліни, що завершується 

екзаменом 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 
Тесту-

вання 100 

5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 30 

    Т1, Т2 ... Т17 – теми занять. 

 

Для екзамену, який проводиться у комбінованій формі 

Тестування 

Р
аз

о
м

 

Розв’язування задач 

Правильних 

відповідей, % 
20 30 40 50 60 70 80 90 100 Критерій 1 2 Разом 

100 

Бал 10 15 20 25 30 35 40 45 50 50 Бал 25 25 50 

 



 

 

 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 

Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 
 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

9
0

-1
0
0
 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає 

програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних 

нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в 

практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця 

на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології 

та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних 

занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно 

вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати 

власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, 

що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 

передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або студент проявляє невпевненість в 

тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що 

викладені в силабусі навчальної дисципліни. Власні 

пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних 

задач підвищує його вміння використовувати знання, які 

він отримав  при вивчені інших дисциплін, а також знання, 

набуті при самостійному поглибленому вивчені  

питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Відмінно (А) 
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Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі 

неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення основних 

практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

Добре (В)  

7
4
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Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що 

відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  

застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі 

неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні 

відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у 

відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних 

положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при 

виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в 

межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом програми 

дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного використання 

викликають утруднення. 

Добре (С) 

6
4

-7
3
 

Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою дисципліни, 

та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку 

їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати 

подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає значну кількість 

неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни 

Задовільно (D)  
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Студент має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює 

правила вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни. Виконання 

практичних (індивідуальних, контрольних) завдань значно формалізовано: є 

відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з 

іншими дисциплінами. 

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх складових програми 

дисципліни 

Задовільно (Е) 

3
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 Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму 

навчальної дисципліни студент виконав, працював він пасивно, його відповіді під час 

практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими.  

Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутні. 

Низький 
Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються 

при вивчені дисципліни 

Незадовільно з 
можливістю 
повторного 

складання (FX)  

0
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Студент повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 
Студент не підготовлений до самостійного вирішення 

задач, які окреслює мета та завдання дисципліни 

Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни (F)  
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