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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів -
3 

Галузь знань: 
08 «Право» 
(шифр і назва) 

Нормативна Кількість кредитів -
3 

Нормативна 

Модулів - 2 

Спеціальність: 081 
Право 

(шифр і назва) 

Рік підготовки: 
Змістових модулів: 2 Спеціальність: 081 

Право 
(шифр і назва) 

2020-202їй 2020-202 їй 
Спеціальність: 081 

Право 
(шифр і назва) 

Курс 2 

Семестр 

Загальна кількість 
годин - 90 

Спеціальність: 081 
Право 

(шифр і назва) 

3-й 3-й Загальна кількість 
годин - 90 

Спеціальність: 081 
Право 

(шифр і назва) 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних - 3 
самостійної роботи 
студента - 3, 8 

Освітній ступінь: 
Магістр 

14год. 6 год. 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних - 3 
самостійної роботи 
студента - 3, 8 

Освітній ступінь: 
Магістр 

Практичні, семінарські 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних - 3 
самостійної роботи 
студента - 3, 8 

Освітній ступінь: 
Магістр 

26 год. 6 год. 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних - 3 
самостійної роботи 
студента - 3, 8 

Освітній ступінь: 
Магістр 

Лабої раторні Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних - 3 
самостійної роботи 
студента - 3, 8 

Освітній ступінь: 
Магістр 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних - 3 
самостійної роботи 
студента - 3, 8 

Освітній ступінь: 
Магістр Самостійна робота 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних - 3 
самостійної роботи 
студента - 3, 8 

Освітній ступінь: 
Магістр 

50 год. 78 год. 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних - 3 
самостійної роботи 
студента - 3, 8 

Освітній ступінь: 
Магістр 

Індивідуальні завдання: 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних - 3 
самостійної роботи 
студента - 3, 8 

Освітній ступінь: 
Магістр 

Вид контролю: 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних - 3 
самостійної роботи 
студента - 3, 8 

Освітній ступінь: 
Магістр 

залік залік 
Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної і індивідуальної роботи становить(%): 
для денної форми навчання - 40/50, (44/56) 
для денної форми навчання - 12/78, (13/87) 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: є сформувати у спеціалістів необхідні теоретичні знання і практичні 

навички з організації інформаційно-правового забезпечення суб'єктів 
господарювання в сфері аграрного виробництва, ознайомити з сучасними 
законодавчими і нормативно-правовими проблемами забезпечення інформаційної 
безпеки у агропромисловому комплексі України. 

Завдання: 
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• надання студентам поглиблених знань теорії інформаційного права і змісту 
інформаційного законодавства, проведення всебічного аналізу практики його 
застосування в АПК; 
• розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріпленні 
теоретичних знань у ході вивчення курсу; закріплення навиків самостійного 
вивчення і аналізу інформаційного законодавства і равозастосовної практики. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати: 

• сутність та принципи інформаційного забезпечення діяльності суб'єктів 
господарювання в сфері аграрного виробництва; 
• законодавство про інформаційні технології; 
• структуру інформаційного законодавства, що регулює відносини в сфері 
інформаційного забезпечення в аграрній сфері; 
• поняття суб'єктів і об'єктів права інформаційних технологій; 
• зміст правовідносин; 
• проблеми забезпечення інформаційної безпеки з урахуванням норм 
вітчизняного законодавства і міжнародного права; 
• проблеми застосування юридичної відповідальності за правопорушення в 
сфері зберігання комерційної таємниці. 

вміти: 
• вільно орієнтуватися в нормативно-правових актах, що становлять систему 

інформаційного законодавства; 
• здійснювати порівняльний аналіз нормативно-правових актів з питань 

інформаційно-правового забезпечення; 
• вміти вести пошук необхідних нормативно-правових актів та інформаційно-

правових норм в системі чинного законодавства, в тому числі за допомогою 
автоматизованих інформаційно-правових систем; 

• кваліфіковано тлумачити і застосовувати законодавство з інформаційних 
правопорушень, інформаційному ринку, суб'єктам інформаційного права та 
іншим проблемам інформації та інформаційних ресурсів; 

• виробити навички творчого мислення для самостійного підвищення знань 
законодавства, рівня своєї професійної підготовки, вміння орієнтуватися у 
великому і динамічно розвинутому інформаційному законодавстві, 
розробляти і вирішувати нові інформаційно-правові проблеми; 

• застосовувати на практиці отримані теоретичні знання. 

3. Програма навчальної дисципліни 
( Вчена Рада СНАУ протокол № 2 від 25.09.2017 р. ) 

Змістовий модуль 1. Правові основи інформаційного забезпечення 
діяльності АПК. 

Тема 1. Інформаційне право України як комплексна галузь права. 
Інформаційне право України як комплексна галузь права. Предмет, метод, 

принципи інформаційного права. Вплив інформаційної безпеки на формування 
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принципів інформаційного права. Місце загально-правових принципів у системі 
принципів інформаційного права. Міжгалузеві принципи права. Специфічні 
принципи інформаційного права. 

Структуризація системи інформаційного права України. Склад інститутів 
інформаційного права та їх класифікація. 

Тема 2. Інформаційно-правові відносини в аграрному секторі 
економіки України. 

Поняття інформаційних відносин, інформаційна сфера. Основні об'єкти 
інформаційної сфери: інформація (інформаційні ресурси), інформаційна 
інфраструктура (організаційні структури, інформаційно-комунікаційні технології, 
комп'ютерні технології, системи засобів масової інформації"). Місце системи 
правового забезпечення інформаційної сфери. Інституційна система державного 
управління та регулювання. Роль інформаційної інфраструктури у формуванні 
інформаційної сфери. Характеристика змісту діяльності суб'єктів інформаційної 
інфраструктури. 

Інформаційна діяльність: зміст та суспільно-правові підходи до 
класифікації. Поняття «діяльність», структура діяльності. Генеза правового 
регулювання інформаційної діяльності. Види інформаційної діяльності. 
Характеристика інформаційної діяльності загального характеру, спеціальної та 
спеціалізованої інформаційної діяльності. Критерії класифікації інформаційної 
діяльності: соціальна спрямованість, функції інформаційних ресурсів та 
технологій, правомірності інформаційної діяльності. інформаційні 
правовідносини. Поняття інформації. Класифікація інформації з урахуванням 
особливостей аграрного сектору економіки. Ринкова інформація. Інформаційно-
правове забезпечення підсистеми розвитку аграрного ринку. Інформація з 
обмеженим доступом. 

Поняття, зміст та види інформаційно-правових відносин у галузях АПК. 
Генеза правового регулювання інформаційних відносин щодо забезпечення 
діяльності АПК. 

Суб'єкти інформаційно-правових відносин у галузях АПК, їх види. 
Правосуб'єктність учасників інформаційно-правових відносин. Зміст 
інформаційно-правових відносин в аграрному секторі. 

Тема 3. Система інформаційного законодавства АПК. 
Загальні характеристики інформаційного законодавства України як 

юридичного джерела національного інформаційного права. 
Поняття джерел інформаційного права. Зміст поняття «інформаційне 

законодавство». 
Поняття системи інформаційного законодавства, що регулює відносини в 

агропромисловому комплексі, його структура і характеристика. 
Адаптація та гармонізація нормативно-правової бази регулювання в системі 

інформаційного забезпечення аграрної сфери. 
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Тема 4. Інформаційне забезпечення управління підприємствами 
агропромислового комплексу. 

Поняття інформаційного забезпечення управління підприємствами 
агропромислового комплексу. Мета інформаційного забезпечення управління 
аграрним комплексом. Основні етапи інформатизації управлінської діяльності в 
АПК. 

Інформаційно-маркетингові центри. Інформаційно-аналітична система 
моніторингу виконання показників соціально-економічного розвитку аграрного 
сектору. 

Поняття, зміст, правові засади інформаційно-консалтингового забезпечення 
АПК. Методи організації агроконсалтингової діяльності. Дорадництво. Види 
сільськогосподарських дорадчих послуг. 

Тема 5. Особливості інформаційно-правового забезпечення діяльності 
основних галузей АПК. 

Правове регулювання інформаційного забезпечення формування ринку 
земель. 

Особливості інформаційно-правового забезпечення діяльності 
сільськогосподарських товаровиробників, переробних агропідприємств. 

Інформаційно-правове забезпечення агроекологічної діяльності. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин Назви змістових 
модулів і тем денна форма Заочна форма 

Назви змістових 
модулів і тем 

Усьо-
го 

у тому числі усьог 
0 

у тому числі 

Назви змістових 
модулів і тем 

Усьо-
го л сем лаб інд с.р. 

усьог 
0 л п лаб інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Правові основи інформаційного забезпечення 
діяльності АПК. 

Тема 1. 
Інформаційне 
право України як 
комплексна 
галузь права. 

18 2 6 10 19 2 2 15 

Тема 2. 
Інформаційно-
правові відносини 
в аграрному 
секторі економіки 
України. 

20 4 6 10 19 2 2 15 

т г Тема 3. Система 16 2 4 10 15 

15 

т г 
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інформаційного 
законодавства 
АПК. 
Тема 4. 
Інформаційне 
забезпечення 
управління 
підприємствами 
агропром исловог 
о комплексу. 

18 2 6 10 18 2 16 

Тема 5. 
Особливості 
інформаційно-
правового 
забезпечення 
діяльності 
основних галузей 
АПК. 

18 4 4 10 19 2 17 

Усього годин 90 14 26 50 90 6 6 78 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Гема 1. Інформаційне забезпечення агропромислового 
комплексу 
1. Інформаційне право України як комплексна галузь 
права. 
2. Структуризація системи інформаційного права 
України. 
3. Склад інститутів інформаційного права та їх 
класифікація. 

2/2 

2 Тема 2. Інформаційно-правові відносини в аграрному 
секторі економіки України. 

1. Поняття інформаційних відносин, інформаційна 
сфера. Місце системи правового забезпечення 
інформаційної сфери. 
2. Інформаційна діяльність: зміст та суспільно-правові 
підходи до класифікації. 
3. Критерії класифікації інформаційної діяльності: 
соціальна спрямованість, функції інформаційних ресурсів 
та технологій, правомірності інформаційної діяльності, 
інформаційні правовідносини. 

2/2 

3 Тема 2. Інформаційно-правові відносини в аграрному 
секторі економіки України. 

2 
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1. Правовий статус учасників інформаційно-правових 
відносин. 
2. Поняття інформації. Класифікація інформації з 
урахуванням особливостей аграрного сектору 
економіки. 

4 Тема 3. Система інформаційного законодавства АПК. 
1. Поняття, структура системи інформаційного 
законодавства, що регулює відносини в 
агропромисловому комплексі. 
2. Адаптація та гармонізація нормативно-правової бази 
регулювання в системі інформаційного забезпечення 
аграрної сфери. 

2 

4 Тема 3. Система інформаційного законодавства АПК. 
1. Характеристика системи інформаційного 

законодавства. 

2 

5 Тема 4. Інформаційне забезпечення управління 
підприємствами агропромислового комплексу. 

1. Поняття інформаційного забезпечення управління 
підприємствами агропромислового комплексу. 
2. Поняття, зміст, правові засади інформаційно-
консалтингового забезпечення АПК. 
3. Поняття дорадництва. Види сільськогосподарських 
дорадчих послуг. 

2 

6 Гема 5. Особливості інформаційно-правового 
забезпечення діяльності основних галузей АПК. 
1. Правове регулювання інформаційного забезпечення 
формування ринку земель. 

2/2 

7 Тема 5. Особливості інформаційно-правового 
забезпечення діяльності основних галузей АПК. 
1. Інформаційно-правове забезпечення агроекологічної 
діяльності. 

2 

Разом 14/6 

6. Теми семінарських занять(денна/заочна форма навчання) 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Інформаційне право України як комплексна 
галузь права. 
1. Предмет, метод, принципи інформаційного права. 
2. Вплив інформаційної безпеки на формування 
принципів інформаційного права. 

2/2 

2 Тема 1. Інформаційне право України як комплексна 
галузь права. 
3.Місце загально-правових принципів у системі 

2 
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принципів інформаційного права. 
4.Міжгалузеві принципи права.. 

3 Тема 1. Інформаційне право України як комплексна 
галузь права. 
5.Специфічні принципи інформаційного права. 

2 

4 Тема 2. Інформаційно-правові відносини в аграрному 
секторі економіки України. 
1. Основні об'єкти інформаційної сфери: інформація 
(інформаційні ресурси), інформаційна інфраструктура 
(організаційні структури, інформаційно-комунікаційні 
технології, комп'ютерні технології, системи засобів 
масової інформації). 

2/2 

5 Тема 2. Інформаційно-правові відносини в аграрному 
секторі економіки України. 
2.Ринкова інформація. Інформаційно-правове 
забезпечення підсистеми розвитку аграрного ринку. 
Інформація з обмеженим доступом. 

2 

6 Тема 2. Інформаційно-правові відносини в аграрному 
секторі економіки України. 
1. Права суб'єктів інформаційно-правових відносин у 
галузях АПК. 
2. Обов'язки суб'єктів інформаційно-правових відносин 
у галузях АПК. . 

2 

7 Тема 3. Система інформаційного законодавства АПК. 
1. Загальні характеристики інформаційного 
законодавства України як юридичного джерела 
національного інформаційного права. 

2 

8 Тема 3. Система інформаційного законодавства АПК. 
2. Поняття джерел інформаційного права. Зміст поняття 
«інформаційне законодавство». 

2 

9 Тема 4. Інформаційне забезпечення управління 
підприємствами агропромислового комплексу. 
1. Мета інформаційного забезпечення управління 
аграрним комплексом. 
2. Основні етапи інформатизації управлінської 
діяльності в АПК. 

2 

10 Тема 4. Інформаційне забезпечення управління 
підприємствами агропромислового комплексу. 

1.Інформаційно-маркетингові центри. 
2.Інформаційно-аналітична система моніторингу 
виконання показників соціально-економічного розвитку 
аграрного сектору. 

2 

10 Тема 4. Інформаційне забезпечення управління 
підприємствами агропромислового комплексу. 

2 
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1. Особливості надання дорадчих послуг різним 
категоріям суб'єктів господарювання АПК. 

12 Тема 5. Особливості інформаційно-правового 
забезпечення діяльності основних галузей АПК. 
1. Особливості інформаційно-правового 
забезпечення діяльності сільськогосподарських 
товаровиробників. 

2/2 

12 Тема 5. Особливості інформаційно-правового 
забезпечення діяльності основних галузей АПК. 
2. Особливості інформаційно-правового 
забезпечення діяльності сільськогосподарських 
товаровиробників, переробних агропідприємств. 

2 

Разом 26/6 

7. Самостійна робота(денна форма навчання) 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Інформаційне забезпечення агропромислового 
комплексу 

Інформатизація діяльності сільськогосподарських 
товаровиробників: поняття і зміст. 

8/15 

2 Тема 2. Інформаційно-правові відносини в аграрному 
секторі економіки України. 

Інституційна система державного управління та 
регулювання. Роль інформаційної інфраструктури у 
формуванні інформаційної сфери. Характеристика 
змісту діяльності суб'єктів інформаційної 
інфраструктури. 

Поняття «діяльність», структура діяльності. Види 
інформаційної діяльності. Характеристика 
інформаційної діяльності загального характеру, 
спеціальної та спеціалізованої інформаційної діяльності. 

Поняття, зміст та види інформаційно-правових 
відносин у галузях АПК. Генеза правового регулювання 
інформаційних відносин щодо забезпечення діяльності 
АПК. 

Суб'єкти інформаційно-правових відносин у 
галузях АПК, їх види. Правосуб'єктність учасників 
інформаційно-правових відносин. Зміст інформаційно-
правових відносин в аграрному секторі. 

12/15 

3 Тема 3. Система інформаційного законодавства АПК. 
Адаптація та гармонізація нормативно-правової 

бази регулювання в системі інформаційного 

10/15 

11 

забезпечення аграрної сфери. Основні положення 
Стратегії розвитку інформаційного забезпечення АПК і 
сільського населення України. 
1. Основні положення Державної цільової програми 
розвитку українського села щодо інформаційно-
правового забезпечення. 

4 Тема 4. Інформаційне забезпечення управління 
підприємствами агропромислового комплексу. 

Методи організації агроконсалтингової діяльності. 
Дорадництво. Види сільськогосподарських дорадчих 
послуг. 

10/16 

5 Гема 5. Особливості інформаційно-правового 
забезпечення діяльності основних галузей АПК. 

Особливості інформаційно-правового 
забезпечення діяльності сільськогосподарських 
товаровиробників, переробних агропідприємств. 

10/17 

Разом 50/78 

8. Методи навчання 

1. Методи навчання за джерелом знань: 
1.1. Словесні: розповідь, пояснення, бесіда (евристична і репродуктивна), 

лекція, робота з книгою (читання, переказ, складання плану, конспектування, 
опорних конспектів тощо). 

1.2. Наочні: демонстрація, ілюстрація. 
1.3. Практичні: практична робота. 

2. Методи навчання за характером логіки пізнання. 
2.1 Аналітичний. 
2.2. Методи синтезу. 
2.3. Індуктивний метод. 
2.4. Дедуктивний метод. 
2.5. Традуктивний метод. 

3. Методи навчання за характером та рівнем самостійної розумової 
діяльності студентів. 

3.1. Проблемний (чи проблемно-інформаційний) 
3.2. Частково-пошуковий (евристичний) 
3.3. Репродуктивний 
3.4. Пояснювально-демонстративний 

4. Активні методи навчання - використання технічних засобів навчання, 
диспути, круглі столи, ділові та рольові ігри,використання проблемних ситуацій, 
імітаційні методи навчання (побудовані на імітації майбутньої професійної 
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діяльності), використання навчальних та контролюючих тестів, використання 
опорних конспектів лекцій. 

5. Інтерактивні технології навчання - використання мультимедійних 
технологій, са$е-8іисіу (метод аналізу конкретних ситуацій), діалогове навчання, 
співробітництво студентів (кооперація). 

9. Методи контролю 

1. Рейтинговий контроль за 100-бальною шкалою оцінювання ЄКТС 
2. Проведення проміжного контролю протягом семестру (проміжна 

атестація) 
3. Полікритеріальна оцінка поточної роботи студентів: 
- рівень знань, продемонстрований на семінарських заняттях; 
- активність під час обговорення питань, що винесені на заняття; 
- експрес-контроль під час аудиторних занять; 
- самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 
- написання рефератів; 
- результати тестування; 
- письмові завдання при проведенні контрольних робіт; 
- виробничі ситуації. 
4. Пряме врахування у підсумковій оцінці виконання студентом певного 

індивідуального завдання : - навчально-дослідна робота; 
- навчально-практичне дослідження із презентацією результатів тощо. 

10. Розподіл балів, які отримують студенти при формі контролю «залік» 
(д.ф.н.) 

Поточне тестування та самостійна робота 

я 
— О 

3 ї й 
я ® я а. 7 2 

Атес-
тація 

Сума 

Модуль 1 - 7 0 балів С Р С 
я 

— О 

3 ї й 
я ® я а. 7 2 

Атес-
тація 

Сума 

ТІ Т2 ТЗ Т4 Т5 
15 

85 
(70+15) 

15 100 

10 10 10 11 12 
15 

85 
(70+15) 

15 100 

Розподіл балів системи ЄКТС за результатами навчання і семестровій 
(підсумковій) атестації у формі заліку: 

на денній формі навчання 
до 70 балів - за результатами модульного контролю протягом семестру; 
до 15 балів - за результатами проміжної атестації; 
до 15 балів - за виконання самостійної роботи; 
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Розподіл балів, які отримують студенти при формі контролю «залік» 
(з.ф.н.) 

Поточне тестування та самостійна робота 

Ра
зо

м
 з

а 
м

од
ул

і 
та

 С
РС

 

Атес-
тація 

Сума 

Модуль 1 - 7 0 балів СРС 

Ра
зо

м
 з

а 
м

од
ул

і 
та

 С
РС

 

Атес-
тація 

Сума 

ТІ Т2 ТЗ Т4 Т5 
зо 

100 
(70+30) 

100 

10 10 10 11 12 
зо 

100 
(70+30) 

100 

Розподіл балів системи ЄКТС за результатами навчання і семестровій 
(підсумковій) атестації у формі заліку: 

на заочній формі навчання 
до 70 балів - за результатами модульного контролю протягом семестру; 
до 30 балів - за виконання самостійної роботи. 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ЕСТ8 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ЕСТ8 

для екзамену, курсовогс 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

9 0 - 1 0 0 А відмінно 

зараховано 
82-89 В добре зараховано 75-81 С добре зараховано 
69-74 V задовільно 

зараховано 

60-68 Е задовільно 

зараховано 

35-59 ЕХ 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0-34 Г 

незадовільно з 
обов'язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов'язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

11. Методичне забезпечення 
1. Інформаційно-правове забезпечення аграрної сфери Методичні вказівки щодо 
проведення семінарських занять. Суми, 2013 р., 24 с. 
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2. Навчально - методичний комплекс з дисципліни «Інформаційно-правове 
забезпечення аграрної сфери», на платформі Моосіїе, СНАУ, 2019 рік.. 

12. Рекомендована література 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 

1. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства 
України»: Закон України від 24.06.2004 № 1877-ІУ - [Електронний ресурс] -
Режим доступу до матеріалу: Ьйр://2акоп2.гас1а.§оу.иа/1а\у$/$Ьо\у/1877-15 
2. Закон України «Про державну статистику»: Закон України від 17.09.1992 № 
2614-ХІІ - [Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
Ьир://2акоп4.гасіа.доу.иа/1а\У5/к1ю\у/2614-12 
3. Закон України «Про доступ до публічної інформації» : Закон України від 
13.01.2011 № 2939-УІ - [Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
ЬИр://гакоп2.гас1а.йоу.иа/1а\У8/5Ьош/2939-17 
4. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» : Закон 
України від 05.07.1994 № 80/94-ВР - [Електронний ресурс] - Режим доступу до 
матеріалу: Ь«р://гакоп4.га(1а.аоу.иа/1а\У8/5Ііо\у/80/94-%Р0%В2%Р1%80 
5. Закон України «Про інформацію»: Закон України від 02.10.1992 № 2657-ХІІ 

[Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
НМр://2акоп 1 .гас!а.£0У.иа/1а\¥$/8Ь0\у/2657-12 
6. Закон України «Про науково-технічну інформацію» : Закон України від 
25.06.1993 № 3322-ХІІ - [Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
Ьир://2акоп4.га(1а.аоу.иаУ1ауу$/$Но\у 
7. Закон України «Про рекламу»: Закон України від 03.07.1996 № 270/96-ВР -
[Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
Н«р://2акоп4.гас1а.§оу.иа/1а»8/8Но\у/%00%ВР%01%80%ВО%ВЕ%20%01%80%00 
%В5%00%ВА%00%ВВ%ВО%ВО%00%ВС%01%83 
8. Закон України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» : Закон 
України від 25 червня 2009 року № 1561 - [Електронний ресурс] - Режим доступу 
до матеріалу: Ьар://гакоп4.гасіа.§оу.иа/Іа\У5/$Но\у/1561-17 
9. Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність»: Закон 
України від 17.06.2004 № 1807-ІУ - [Електронний ресурс] - Режим доступу до 
матеріалу: ЬМр://2акоп4.га<іа.§оу.иа/1а\У8/зЬо\у/1807-15 
10. Конституція України від 26 червня 1996 року № 254к/96-ВР- [Електронний 
ресурс] - Режим доступу до матеріалу: ЬИр: //гакоп. гасіа. еоу.иа/саі-
Ьіп/1ауу8/таіп.сеі?пгеа=254%ЕА%2Р96-%Е2%Р0 
11. Наказ про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову 
інформацію в Міністерстві аграрної політики та продовольства України від 12.09. 

2012 року № 564 - [Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
ЬПр://тіпа§г0.§0У.иа/сІ08Шр-(І0-риЬ1ісЬп0І-іпҐ0Птіасіі?піс1=1512 
12. Постанова Кабінету Міністрів України № 740 від 11.07.2011«Про 
затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, 
що надаються за запитом на інформацію» - [Електронний ресурс] - Режим 
доступу до матеріалу: ЬИр://гакоп4.га(1а.еоу.иа/1а\У8/8Ьош/740-2011-%Р0%ВР 
13. Постанова Кабінету Міністрів України № 1277 від 21.11.2011 «Про 
затвердження Положення про систему обліку публічної інформації» -
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