
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА 

ЮЗЬКОВА  

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Правові засади ведення 

агробізнесу» 

для підготовки здобувачів ступеня магістр 

за спеціальністю 081 Право  

Названавчальноїдисципліни Правові засади веденняагробізнесу 

Кафедра  Трудового, земельного та господарського права 

Курс та семестр 2 курс, 3 семестр 

Форма контролю залік 

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації:  

Місінкевич Анна Леоніндівна, доцент кафедритрудового, 

земельного та господарського права, кандидат юридичних наук, 

доцент (https://univer.km.ua/profile/misinkevych-anna-leonidivna). 

Семінарськізаняття, консультації:  

Місінкевич Анна Леоніндівна, доцент кафедритрудового, 

земельного та господарського права, кандидат юридичних наук, 

доцент (https://univer.km.ua/profile/misinkevych-anna-leonidivna). 

 

Мета навчальноїдисципліни 

Правові засади веденняагробізнесу — навчальнадисципліна, яка 

забезпечуєвивчення норм національного агарного законодавства та 

міжнародних аграрних стандартів й аграрного законодавства 

зарубіжних країн з приводу ведення аграрного бізнесу.  

Під час вивчення цієї навчальної дисципліни у здобувача вищої 

освіти формуються знання, щодо оформлення правових процедур 

створення та функціонування малого, середнього та великого 

аграрного бізнесу  (фермерських господарств, 

сільськогосподасрьких кооперативів, агрохолдингів, аграрних 

кластерів тощо) як на національному рівні так і закордоном. 

Вивчається здобувачами вищої освіти особливості приватизації 

майна сільськогосподарських підприємств в агропромисловому 

комплексі. Розглядаються практичні питання щодо особливостей 

раціонального використання земель сільськогосподарського 

призначення під час ведення агробізнесу. Розглядаються питання 

укладення різних типів аграрних договорів як на національному 

рівні так і в міжнародній площині. 

У ході розгляду навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

набуває вміння аналізувати законодавство, міжнародні акти та 

наукові дослідження вчених в галузі аграрного права для подальших 

особистих наукових досліджень та вирішення практичних завдань у 

цій правовій сфері. 

Програмні компетентності, 

які здобуваються під час 

вивчення навчальної 

Загальнікомпетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатністьзастосовуватизнання у практичнихситуаціях. 
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дисципліни відповідно до 

стандарту вищої освіти 

ЗК4. Здатністьпроведеннядосліджень на відповідномурівні. 

ЗК5. Здатністьвчитися і оволодіватисучаснимизнаннями. 

ЗК6. Усвідомленнярівнихможливостей та гендерних проблем. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новійситуації. 

ЗК8. Здатністьприйматиобґрунтованірішення. 

ЗК9. Здатністьгенеруватиновіідеї (креативність). 

ЗК10. Здатністьоцінювати та забезпечуватиякістьвиконуваних 

робіт. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

ФК-1. Здатністьрозумітитеоретичніоснови, термінологію та практику 

професійноїдіяльності в галузі права. 

ФК-2. Здатністьрозумітисучасніактуальніпитання, історіюрозвитку, 

закономірності, проблеми та тенденції правового 

регулюваннясуспільнихвідносин. 

ФК-3. Здатністьефективнопрацювати з джереламинаціонального та 

міжнародного права з урахуваннямїхюридичноїсили, дії у часі, 

просторі та за колом осіб. 

ФК-4. Здатність правильно тлумачити нормативно-правовіакти, 

оцінюватисудову практику та застосовуватиїх при 

вчиненнірізнихправовихдій. 

ФК-5. Здатністьдаватикваліфікованіюридичнівисновки і 

консультації в конкретних сферах юридичноїдіяльності. 

ФК-6. Здатністьздійснюватинауково-правовуекспертизупроектів 

нормативно-правовихактів. 

ФК-7. Здатністьрозроблятипроекти нормативно-правовихактів, 

надаватирекомендаціїщодоїхудосконалення. 

ФК-8. Здатність до формуваннявласноїцілісної, логічної й 

обґрунтованоїпозиціїщодоправовоїпроблеми, їївідстоювання і 

захисту перед підготовленоюаудиторією. 

ФК-9. Здатністьприйматирішення, формуватиправовупозицію по 

справі та відображатиїї у текстірізнихправовихдокументів, у тому 

числі з процесуальнихпитань. 

 

 

Результатинавчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

РН1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та 

аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних 

виступів, дискусій, проведення занять. 

РН-2. Діятивідповідно до морально-етичних норм та 

позитивнихсоціально-орієнтованихцінніснихпереконаньпід час 

проведеннянауковогодослідження та 

здійсненняпедагогічноїдіяльності. 

РН-3. В усній та письмовійформіпрезентувати та 

обговорюватирезультативласногонауковогодослідженняукраїнською 

та іноземною мовами. 

РН4. Узагальнюватипрактичнірезультатироботи і 

пропонуватиновірішення, з урахуваннямцілей, обмежень, правових, 

соціальних, економічних та етичнихаспектів. 

РН-5. Демонструватиакадемічнудоброчесністьпід час 

здійсненнянауковихдосліджень, реєструвати та захищати право 

інтелектуальноївласності. 

РН-6. Демонструватизнанняметодологіїнауковихдосліджень у 



галузі права, ефективнозастосовуватирізноманітніметодипід час 

проведеннявласногонауковогодослідження. 

РН-7. Викладатиюридичнінавчальнідисципліни, 

зрозумілодоноситиінформацію до 

підготовленоїабонепідготовленоїаудиторії 

РН-8. Демонструватирозуміннятеоретичних основ, 

.термінології та практики професійноїдіяльності в галузі права. 

РН-9. Демонструватизнання та 

розуміннясучаснихактуальнихпитань, історіїрозвитку, 

закономірностей, проблем та тенденцій правового 

регулюваннясуспільнихвідносин у різнихгалузях. 

РН-10. Ефективнопрацювати з джереламинаціонального та 

міжнародного права, виявлятиколізії, прогалини, іншінедоліки 

правового регулювання. 

РН-11. Тлумачити нормативно-правовіакти, оцінюватисудову 

практику та правильно застосовуватиїх при 

вчиненнірізнихправовихдій. 

РН-12. Використовуватизнання та уміння для 

наданнякваліфікованихюридичнихвисновків і консультацій з 

правовихпитань у різних сферах юридичноїдіяльності. 

РН-13. Аналізуватизмістпроектів нормативно-правовихактів, 

здійснюватиїхнауково-правовуекспертизу, 

надаватирекомендаціїщодоїхудосконалення. 

РН-14. Самостійноабо у групінауково-

педагогічнихпрацівниківрозроблятипроекти нормативно-

правовихактів. 

РН-15. Демонструватиумінняформулюваннявласноїцілісної, 

логічної й обґрунтованоїпозиціїщодоправовоїпроблеми, відстоювати 

і захищатиїї перед підготовленоюаудиторією. 

РН-16. Використовуватизнання та вміння для прийняттярішень в 

юридичнійсправі, формулюватиправовупозицію у 

текстірізнихправовихдокументів, у тому числіпроцесуальних. 

Змістнавчальноїдисципліни 

Тема 1. Предмет, система і особливості аграрного права України 

Тема 2. Джерела аграрного права України. 

Тема 3. Аграрніправовідносини. 

Тема 4. Правове становище 

сільськогосподарськихпідприємствринкового типу. 

Тема 5. Право членства та право засновництва (участі) громадян в 

сільськогосподарськихпідприємствах кооперативного і 

корпоративного типів. 

Тема 6. Правове становище фермерськогогосподарства. 

Тема 7. Правоверегулюванняособистогоселянськогогосподарства. 

Тема 8. Державно-правоверегулюваннясільськогогосподарства в 

Україні. 

Тема 9. Правовий режим майна 

сільськогосподарськихпідприємстврізних форм власності. 

Тема 10. Особливості правового регулюванняприватизації в АПК 

України. 

Тема 11. Правові засади раціональноговикористання земель 

сільськогосподарськогопризначення та іншихприроднихресурсів в 

аграрному виробництві. 



Тема 12. Правове регулювання виробничо-господарської та 

фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Тема 13. Юридичне обслуговування сільськогосподарських 

підприємств України. 

Тема 14. Правоверегулюванняринково-договірнихвідносин у 

сільськомугосподарствіУкраїни. 

Тема 15. Правове регулювання зовнішньоекономічних зв’язків з 

участю сільськогосподарських підприємств України. 

Тема 16. Правоверегулюванняорганізаціїпраці в 

сільськогосподарськихпідприємствах. 

Тема 17. Правоверегулюванняорганізаціїдисциплінипраці  

всільськогосподарськихпідприємствах. 

Тема 18. Правоверегулювання оплати праці в 

сільськогосподарськихпідприємствах. 

Тема 19. 

Правоваохоронапраціпрацівниківсільськогосподарськихпідприємств. 

Тема 20. Захист прав сільськогосподарськихпідприємств та 

їхпрацівників. 

Тема 21. Правовезабезпеченнясоціальногорозвитку села. 

Тема 22. 

Правоверегулюваннясільськогосподарськоїдорадчоїдіяльності. 

Тема 23. Юридичнавідповідальність за порушення аграрного 

законодавства. 

Тема 24. Правове регулювання зовнішніх аграрних відносин у сфері 

виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції 

тваринництва та в іншій діяльності суб’єктів аграрного 

підприємництва. 

Тема 25. Основніриси аграрного права зарубіжнихкраїн. 

 

 

 


