
Дисципліна Аграрне та екологічне право 

Рівень ВО Перший (бакалаврський)  

Мова викладання  Українська 

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) 

1. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій 

щодо збереження довкілля. 

2. Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки 

реалізації комплексних природоохоронних заходів. 

3. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи 

охорони довкілля та природокористування. 

4. 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. 

5. Використовувати принципи управління, на яких базується 

система екологічної безпеки. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти 

мають здобути компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК 3. Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності 



ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та 

пошуку 

ЗК 9. Здатність приймати обґрунтовані рішення 

ЗК 10. Здатність працювати в команді 

ЗК 11. Здатність працювати в міжнародному контексті 

ЗК 12. Навички здійснення безпечної діяльності 

ЗК 13. 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 

ЗК 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя 

СК 2. Здатність інспектувати об'єкти регулювання з метою 

забезпечення дотримання ними фітосанітарних заходів у процесі 

виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, експорту, 

імпорту, транзиту продукції рослинного походження. 

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, біологічні, 

організаційно-господарські методи для довгострокового 

регулювання розвитку та поширення шкідливих організмів до 

господарсько невідчутного рівня на основі прогнозу, економічних 

порогів шкідливості, ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних технологій, які 

забезпечують надійний захист рослин і екологічну безпеку 

довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із захисту і карантину 

рослин підприємствами, установами, організаціями усіх форм 

власності та громадянами, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, вирощуванням 

рослин сільськогосподарського та іншого призначення, їх 

реалізацією, переробкою, зберіганням і використанням відповідно 

до угод СОТ, СФЗ, європейських вимог. 

СК 10. Здатність організовувати роботи зі зберігання, 

транспортування, торгівлі та застосування засобів захисту рослин, 

спрямовані на адаптацію європейських вимог. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять 

та самостійної роботи студентів, інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекції, лабораторні, самостійна робота 

Семестровий 

контроль 

Залік  



 


