
 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ОК22 
2. Назва: Земельне і аграрне право. 
3. Тип: обов’язковий.  
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський).  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3.  
8. Прізвище, ініціали лектора / лекторів, науковий ступінь, посада: Швець О.М., к.ю.н., доцент. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

● проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел; 
● формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми; 
● давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин з достатньою обґрунтованістю; 
● оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему; 
● використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 
певних обставин; 
● належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 
джерел для своєї професійної діяльності; 
● працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи; 
● демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і 
норм фундаментальних галузей права; 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні заходи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Теорія держави і права, 
Конституційне право України, Основи екології. 
12. Зміст курсу: Тема 1. Земельне право як галузь права. Земельний фонд України. Тема 2. 
Адміністративно-правове регулювання використання та охорони земель в Україні. Тема 3. Права на 
землю в Україні. Тема 4. Набуття та реалізація права власності на землю. Тема 5. Набуття та 
реалізація права користування землею. Тема 6. Земельні правопорушення: юридична 
відповідальність. Земельні спори. Тема 7. Правове регулювання аграрних правовідносин в Україні. 
Тема 8. Правове становище суб’єктів АПК в Україні. Тема 9. Правове забезпечення якості 
сільськогосподарської продукції.  
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Мірошниченко А. М. Земельне право України: Курс лекцій. Київ : Юрінком Інтер. 2020. 544 с. 
2.Земельне право України : Навчальний посібник / За загальною редакцією Мироненко В. П. Київ : 
Алерта, 2018. 350 с. 3. Каракаш І.І., Харитонова Т.Є. Земельне право України. Навчальний посібник. 
Одеса : Юридична література, 2017. 588 с. 4. Набуття і реалізація прав на землю в Україні : 
навчальний посібник / [А. Й. Годованюк, І. І. Каракаш, Є. О. Платонова та ін.] ; за ред. проф. І. І. 
Каракаша. Одеса : Юридична література, 2016. 332 с. 5.  Аграрне право. Підручник. Видання 2-ге  
змінене. За редакцією А. М. Статівки. Харків : Право, 2019. 416 с. 6. Аграрне право України: 
навчальний посібник. [Т. Є. Харитонова, І.І. Каракаш, X. А. Григор’єва та ін.]; за ред. Т. Є. 
Харитонової, І.І.  Каракаша.   Одеса : Юридична література, 2017.436 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

Лекцій: 18 год. д.ф.н., 2 год. з.ф.н.; практичних: 14 год. д.ф.н., 6 год. з.ф.н., самостійна робота: 58 
год. д.ф.н., 82 год.з.ф.н. Разом – 90 год.  

Методи: проблемно-пошуковий метод, мозковий штурм, аналіз ситуації, тренінги, обговорення, 
презентації, міні-лекції, ситуаційні дослідження, рольові ігри. 
15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Методи оцінювання: практична перевірка виконаних завдань, опитування, тестування, оцінювання 

у процесі, модульний контроль. 
Структура оцінки: виконання практичних завдань – 48 балів, індивідуальне науково-дослідне 

завдання 12 балів, модульні контролі – 40 балів. 
16. Мова викладання: українська. 

 
 

Завідувач кафедри                                                                   Ю.І. Мельничук, к.філ.н., доцент  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ОК22 
2. Title: Land and agricultural law 
3. Type: required. 
4. Higher education level: І (bachelor's). 
5. Year of study, when the discipline is offered: 2. 
6. Semester when the discipline is studied: 3. 
7. Number of established ECTS credits: 3. 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shvets O. V., candidate of law 
sciences, docent. 
9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

• collect and integrated analysis of materials from various sources; 
• formulate their own reasonable judgments based on the analysis of a known problem; 
• give a brief opinion on certain factual circumstances with sufficient justification; 
• evaluate the disadvantages and advantages of arguments, analyzing a known problem; 
• use a variety of information sources to fully and comprehensively establish certain circumstances; 
• make appropriate use of statistical information obtained from primary and secondary sources for their 
professional activities; 
• work in a group, forming their own contribution to the tasks of the group; 
• demonstrate the necessary knowledge and understanding of the essence and content of basic legal 
institutions and norms of fundamental branches of law; 

10. Forms of organizing classes: lesson, independent work, practical preparation, control measures. 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Theory of state and law, Constitutional law 
of Ukraine, Fundamentals of ecology 
12. Course contents: Theme 1. Land law as a branch of law. Land Fund of Ukraine. Theme 2. 
Administrative and legal regulation of land use and protection in Ukraine. Theme 3. Land rights in Ukraine. 
Theme 4. Acquisition and implementation of land ownership. Theme 5. Acquisition and implementation of 
land use rights. Theme 6. Land offenses: legal liability. Land disputes. Theme 7. Legal regulation of agrarian 
relations in Ukraine. Theme 8. The legal status of agricultural entities in Ukraine. Theme 9. Legal assurance 
of the quality of agricultural products. 
13. Recommended educational editions:  
1. Miroshnichenko A.M. Land Law of Ukraine: Course of lectures. Kyiv: Yurinkom Inter. 2020. 544 p. 
2. Land Law of Ukraine: Textbook / Edited by Mironenko V.P. Kyiv: Alert, 2018. 350 p. 3. Karakash I.I., 
Kharitonova T.E. Land law of Ukraine. Tutorial. Odessa: Legal Literature, 2017. 588 p. 4. Acquisition and 
implementation of land rights in Ukraine: a textbook / [A. J. Godovanyuk, I.I. Karakash, E.O. Platonov and 
others]; for order. prof. I.I. Karakash. Odessa: Legal Literature, 2016. 332 p. 5.  Agrarian law. Textbook. 2nd 
edition changed. Edited by A.M. Stativka. Kharkiv: Pravo, 2019. 416 p. 6. Agrarian law of Ukraine: a 
textbook. [T. E. Kharitonova, I.I. Karakash, X. A. Grigorieva and others]; for order. T.E. Kharitonova, I.I. 
Karakasha. Odessa: Legal Literature, 2017.436 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

lectures – 18 hours (2 hours  external form of education), practical classes – 14 (6 hours  external 
form of education), independent work – 58 hours (82 hours  external form of education). Total – 90 hours. 
Methods of teaching: problem-searching method, brainstorming, situation analysis, trainings, discussions, 
presentations, mini-lectures, situational research, role-playing games. 
15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 
Assessment methods: practical verification of completed tasks, surveys, testing, assessment in the process, 
modular control. 
Assessment structure: performance of practical tasks - 48 points, individual research task 12 points, modular 
controls - 40 points. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
 

Head of the department                                                             Y.I. Melnichuk, Ph.D., associate professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


