
 

АНОТАЦІЯ  ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АГРАРНОГО ПРАВА» 

( дисципліна вільного вибору аспіранта) 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Навчальний курс «Актуальні проблеми аграрного права» 
призначений для викладання здобувачам вищої освіти на третьому освітньо -
науковому рівні (аспірантів) Інституту держави і права ім. В М. Корецького 

НАН України і становить собою інтегративно-аналітичний напрямок 
забезпечення систематизації здобутих наукових знань та самостійного 

наукового пізнання. 

Метою навчального курсу є забезпечення інтеграції та систематизації на 

новому освітньо-науковому рівні раніше збутих аспірантами знань з 
аграрного права, поглиблене вивчення ними фундаментальних засад, 

найбільш важливих та актуальних його теоретичних проблем, 
опанування методологією та сучасними загальнонауковими та 

спеціальними методами наукових досліджень у цій сфері для 
використання в подальшій науковій роботі, при підготовці дисертації  

на здобуття наукового ступеня доктора філософії з права. 

До основних завдань навчальної дисципліни належить забезпечення: 

− формування у аспіранта відповідних спеціальних (фахових) 
компетентностей; 

− інтеграція і систематизація знань, набутих за роки навчання в 
магістратурі; 

− поглиблення знань аспірантів  про загальні  закономірності 
формування сучасного аграрного права, його місце серед інших 
галузей права; 

− удосконалення і систематизація знань про методологію наукових 
досліджень аграрних правовідносин; 

− формування у аспірантів теоретико-методологічної основи для їх 
майбутніх наукових досліджень; 

− формування навичок та вмінь  використання   систематизованих   
знань та теоретико-методологічних основ при написанні дисертації; 

− систематизація теоретико-методологічної складової галузевих знань. 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен: 

- знати: 

1) основні фактори, що спричиняють розвиток сучасного аграрного права, 
найважливіші правові механізми вирішення продовольчої проблеми, створення 



сімейних фермерських господарств та забезпечення збереження безпечного та 
сприятливого для життя та здоров’я довкілля у сільській місцевості; 

2) особливості та практичні наслідки різних форм взаємодії аграрного 
права з іншими галузями права; 

3) практику законотворчої діяльності, форми та методи систематизації 
національного аграрного законодавства; 

4) судову практику вирішення спорів з питань аграрного виробництва та 

розвитку сільських територій; 

5) співвідношення національного та європейського аграрного права, а 

також наднаціонального права СОТ у частині регулювання аграрних відносин; 

6) методологію виконання науково-правових експертиз у сфері аграрного 

права, принципи надання інших юридичних послуг, а також підготовки 
договорів, дозвільних та інших документів, що стосуються питань аграрного 

виробництва та розвитку сільських територій. 

- вміти: 

1) застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, 
пов’язаних із вирішенням проблем стимулювання аграрного виробництва та 

розвитку сільських територій, удосконаленням відповідних правових 
механізмів, зокрема за умов посилення європейської та міжнародної інтеграції 
України, розвитку ринкових відносин, утвердження рівності різних форм 

власності на засоби виробництва; застосовувати отримані знання для вирішення 
практичних завдань, зокрема й пов’язаних із формуванням та здійсненням 

державної аграрної політики, проведенням реформ в аграрній сфері з інших 
сферах з урахуванням екологічних інтересів суспільства та місцевих громад; 

2) розробляти практичні рекомендації з удосконалення механізму 
правового регулювання у аграрного виробництва та розвитку сільських 

територій, готувати необхідні для цього законопроекти та проекти інших 
нормативно-правових актів;  

3) визначати перспективи, моделювати й попереджати негативні можливі 
наслідки у сфері аграрного виробництва та розвитку сільських територій в 

умовах запровадження різних механізмів правового забезпечення розв’язання 
проблем у цій та інших сферах; 

4) виконувати висококваліфіковану аналітичну, організаційну, 
дослідницьку роботу в галузі аграрного права; 

5) представляти відповідні інтереси осіб та держави у судових інстанціях. 

 
Методи навчання – навчання здійснюється шляхом читання лекцій, 

проведення практичних занять, індивідуальних та групових консультацій, 
поточного, модульного та підсумкового контролю набутих аспірантом знань та 

вмінь. 
 

Методичне забезпечення викладання курсу - підручники, навчальні посібники, 
вітчизняні та зарубіжні монографічні видання з аграрного права, навчальні 

програми, плани, інші методичні матеріали. 



 
Опис дисципліни: навчальна дисципліна належить до циклу професійної 

підготовки за вибором аспіранта, вивчається протягом другого року навчання за 
освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» в обсязі 30 годин, що відповідає 1 

кредиту ЄКТС, у тому числі: 18 годин аудиторних занять (14 год. – лекційні 
заняття, 4 год. – практичні заняття) та 12 годин самостійної роботи. 
 

Критерії оцінювання - поточна та підсумкова діагностика успішності 
навчання, здійснюється за результатами інтерактивного опитування та 

виконання тестових завдань під час лекцій, вирішення задач, проведення за 
матеріалами лекцій експрес-опитувань під час практичних занять, виконання 

аспірантами контрольних робіт за результатами їх самостійної роботи.  
 

Поточне оцінювання: за результатам оцінки підготовлених аспірантом 

доповідей, рефератів та виступів на задану тему, доповнення доповіді, участі у 
дискусії та експрес-опитуванні, виконання самостійної контрольної роботи, 

підготовки наукової статті, рецензії, анотації на монографію, підручник тощо.  
 

Підсумкове оцінювання – здійснюється за результатами складання заліку з 

урахуванням балів, здобутих аспірантом у ході вивчення навчального курсу за 
результатами поточного оцінювання та безпосередньо під час складання заліку.  

Залік складається аспірантом шляхом співбесіди, у ході якої він має надати 
відповіді на питання, передбачені білетом та поставлені викладачем, які 

стосуються навчального курсу. 

За результатами поточного і підсумкового контролю і оцінювання 

аспірантам виставляються відповідні бали.  



 


