
Аграрне право України 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у здобувачів 

вищої освіти системи поглядів та спеціальних знань в галузі аграрного 

права України, набуття практичних навичок щодо тлумачення та 

застосування норм аграрного законодавства. 

Основні завдання навчальної дисципліни: засвоєння студентами 

основних категорій аграрного права, змісту аграрних правовідносин та 

закономірностей їх розвитку; знати та вміти аналізувати норми аграрного 

законодавства, їх вплив на стратегічне планування; застосовувати норми 

аграрного права у практичних ситуаціях при роботі з кадровими ресурсами, 

профспілками, партнерами, державними органами; правильно користуватися 

правовою термінологією; працювати з договорами, звітністю та іншою 

документацією; будувати свою управлінську діяльність на принципах, що 

закріплені в діючому аграрному законодавстві. 

Компетентності: 

загальні: 
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 6. Навички використання інформаційних комунікаційних 

технологій. 

ЗК 15.Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

фахові: 

ФК 7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з 

таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне 

право, кримінальне і кримінальне процесуальне право. 

ФК 11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного 

аналізу факти. 

ФК 12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 

ФК 13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

Програмні результати навчання: 

ПР 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  

ПР 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми.  

ПР 5. Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 

обґрунтованістю.  

ПР 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему.   

ПР 12. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики 

доступно і зрозуміло.  



ПР 14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності.  

ПР 15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних.  

ПР 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і 

процесів.  

ПР 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки.  

ПР 23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав 

та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

 

Програма навчальної дисципліни  

Тема 1. Предмет, джерела (форми) та принципи аграрного права. 

Тема 2. Державно-правове регулювання сільського господарства в 

Україні. 

Тема 3. Суб’єкти аграрного права. Фізичні особи як учасники аграрних 

правовідносин. 

Тема 4. Правове становище державного (комунального) 

сільськогосподарського підприємства. 

Тема 5. Правове становище фермерського господарства. 

Тема 6. Правове регулювання ведення особистого селянського 

господарства. 

Тема 7. Правове становище сільськогосподарського кооперативу.  

Тема 8. Правове регулювання виробничо-господарської діяльності 

аграрних товаровиробників. 

Тема 9. Правове регулювання використання майна  

сільськогосподарськими підприємствами. 

Тема 10. Відносини з організації, дисципліни, оплати та охорони  

праці в сільськогосподарських підприємствах. 

Тема 11. Правове регулювання здійснення аграрними 

товаровиробниками окремих видів сільськогосподарської діяльності.  

Тема 12. Правове регулювання виробництва якісної та безпечної 

сільськогосподарської продукції. 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 120 годин. 

Кількість кредитів 4,0. 

Форма семестрового контролю екзамен. 


