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Загальний опис дисципліни 

У професійному плані вивчення дисципліни спрямовано на правове регулювання у сфері 

виробничих, адміністративних, господарських і земельних відносин. Викладання 

дисципліни є важливою для підготовки висококваліфікованих спеціалістів на всіх 

напрямках адміністративного будівництва в Україні, формування основ та навичок 

застосування норм аграрного законодавства у повсякденній практиці. 

Мета і завдання полягають у формуванні загальних та фахових компетентностей з 

аграрного права та аграрного законодавства, навчити застосовувати здобуті теоретичні 

знання в практичній роботі, а також аналізувати ситуації з аграрно-правових питань, що 

виникають у реальному житті, і правильно їх вирішувати. 

Компетентності такі як:  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування 

правових доктрин, принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов. 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку права, його місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій. 

Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів. 

Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції. 

Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих 

знань у професійній діяльності. 

Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту 

прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного 

дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної 

інформації. 

Програмні результати навчання – знати: 

- предмет, метод та джерела аграрного права; 

- особливості суб’єктів аграрних правовідносин; 

- зміст правового регулювання виробничо-господарської діяльності аграрних 

товаровиробників; 

- особливості правового регулювання відносин з організації, дисципліни, оплати та 

охорони праці в сільськогосподарських підприємствах; 

- специфіку договірних відносин у сфері сільськогосподарського виробництва. 

вміти: 

- вільно орієнтуватися в системі аграрного права України; 



- тлумачити та застосовувати норми аграрного права; 

- розробляти правову документацію з приводу діяльності суб’єктів аграрно-правових 

відносин (статути, положення, накази договори тощо). 

Зміст за темами: 

1. Предмет, метод, суб’єкти, принципи і система аграрного права. 

2. Джерела аграрного права. Аграрні правовідносини. 

3. Правове регулювання переходу до ринкових відносин в АПК. 

4. Державне регулювання сільського господарства. 

5. Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності суб’єктів 

аграрного підприємництва. 

6. Правове забезпечення соціального розвитку села. 

7. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення та організаційно-правове 

забезпечення їх раціонального використання. 

8. Правове становище сільськогосподарського кооперативу. 

9. Правове становище господарських товариств в АПК. 

10. Правове становище фермерського господарства. 

11. Правове регулювання ведення особистих селянських господарств. 

12 Правове становище державних і комунальних сільськогосподарських підприємств. 

13. Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності. 

14. Договірні відносини у сільському господарстві. 

15. Правове регулювання охорони довкілля у сільському господарстві. 

 


