
Анотація навчальної дисципліни вільного вибору аспіранта. Перелік 2 

 
 
Філософські основи земельного та аграрного права 
 
Анотація. Навчальна дисципліна «Філософські основи земельного та аграрного права» належить до 
обов’язкових дисциплін з підготовки фахівців за науково-освітнім рівнем «Доктор філософії» за 
спеціальністю «Право», покликана дати світоглядне поняття земельного та аграрного права, їх сенсу 
та призначення під кутом зору сутності та системи цінностей людського буття у контексті сучасного 
філософсько-правового розуміння суспільних процесів і явищ у сфері використання землі та інших 
природних ресурсів, забезпечення продовольчої безпеки на основі вивчення методологічних, 
теоретичних, правових засад розвитку природи, економіки, суспільства у ХХІ сторіччі. 
Кількість кредитів: 4 
Викладач:  Носік Володимир Васильович, доктор юридичних наук, професор кафедри земельного та 
аграрного права, професор, член-кореспондент НАПрН України 
Мета навчальної дисципліни: дати сучасні знання про основні закономірності розвитку і правового 
регулювання суспільних відносин у сфері використання землі, природних ресурсів, виробництва 
сільськогосподарської продукції і сировини, забезпечення права на продовольчу безпеку, сформувати 
світоглядні позиції на сутність та функціональне призначення сучасного земельного і аграрного права 
у національній правовій системі України 
Попередні вимоги: Аспірант повинен знати загальні філософські, методологічні, теоретичні, 
конституційні засади юридичної природи сучасного земельного та аграрного права у національній 
правовій системі, його місце та функціональне призначення у механізмі державно-правового 
регулювання суспільних відносин у сфері здійснення і захисту прав на землю, охорони землі, 
виробництва сільськогосподарської продукції і сировини, забезпечення продовольчої безпеки як 
складової національної безпеки України. 
Аспірант повинен вміти: самостійно і творчо використовувати набуті знання з методологічних, 
теоретичних, філософсько-правових основ сучасного земельного і аграрного права у науковій, 
навчальній та практичній діяльності, публічно відстоювати і юридично захищати основні соціальні 
цінності людини у здійсненні прав на землю, по - науковому з патріотичних позицій відстоювати 
національні пріоритети і цінності з питань використання землі, забезпечення продовольчої безпеки у 
сучасному конкурентному світовому середовищі. 
Змістові модулі: 

Філософські засади земельного права 
Філософські основи аграрного права 

Мова викладання: українська 
Місце у структурно-логічній схемі: читається на другому році навчання 
Термін навчання: дисципліна вивчається на другому році навчання за освітнім науковим рівнем 
«Доктор філософії» за спеціальністю «Право» в обсязі 120 годин, у тому числі 48 годин аудиторних 
занять, з яких 36 годин – лекції, 12 годин – семінарські, 2 години консультації, 70 годин самостійної 
роботи. 
   

 


