
Дисципліна Аграрне та екологічне право 

Рівень ВО «Бакалавр» 

Курс 3 

Обсяг 4 кредити 

Мова викладання  українська 

Кафедра Екології, карантину і захисту рослин 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних курсів – 

«Земельне  право», «Ландшафтна екологія», «Агроекологія», «Заповідна 

справа» та багато інших. 

Що буде вивчатися Технологічні процеси формування системи знань з правового 

регулювання аграрних відносин, юридичного забезпечення 

господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, 

землеволодіння та землекористування, охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання природних 

ресурсів, забезпечення екологічної безпеки. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Цікавість полягає в тому, що після вивчення предмету студент буде: 

знати: 

теоретичні положення аграрного права, земельного права та 

екологічного права України;  

проблеми розвитку аграрного, земельного та екологічного права 

на сучасному етапі; 

правове регулювання виробничої та фінансової діяльності 

суб'єктів аграрного господарювання; 

підстави, умови і порядок набуття і реалізації прав на землі; 

уміти: 

 давати визначення основних категорій та понять аграрного, 

земельного та екологічного права;  

 відрізняти аграрні, земельні та екологічні правові відносини 

від інших відносин, що виникають у суспільному житті; орієнтуватися у 

чинному аграрному, земельному та екологічному законодавстві; 

  застосовувати теоретичні знання і положення нормативно-

правових актів у практичній діяльності. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо 

збереження довкілля. 

Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки реалізації 

комплексних природоохоронних заходів. 

Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони 

довкілля та природокористування. 

Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, 

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

Використовувати принципи управління, на яких базується система 

екологічної безпеки. 

Як можна 

користуватися 

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



набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні 

Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони 

довкілля та збалансованого природокористування 

Знання сучасних досягнень національного та міжнародного 

екологічного законодавства. 

Здатність до використання основних принципів та складових 

екологічного управління.  

Здатність проводити екологічний моніторинг та оцінювати 

поточний стан навколишнього середовища. 

Інформаційне 

забезпечення 

Курс лекцій, методичні вказівки для проведення ЛПЗ, презентації 

Форма проведення 

занять 

Очна 

Заочна (дистанційна) 

Семестровий 

контроль 

екзамен 

 


