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ДИСЦИПЛІНА «ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА АГРАРНОГО ПРАВА» 
 
Анотація. Навчальна дисципліна «Право на безпечне для життя і здоровя довкілля» належить 
до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта, забезпечує особистісний і професійний 
розвиток аспіранта та спрямована на формування знань про методологічні, теоретичні, 
законодавчі проблеми здійснення природних і позитивних прав людини і громадянина на 
використання землі, достатнє харчування, безпечне довкілля крізь призму філософських 
законів розвитку природи, економіки, суспільства 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 відповідно до Цілей Сталого Розвитку. Передбачається формування у аспірантів 
здатності до розв’язання комплексних проблеми у професійній та/або дослідницько-
інноваційній діяльності з питань і проблем земельного та аграрного права. 
Кількість кредитів – 4 
Викладач: Носік Володимир Васильович, д.ю.н., професор, член-кор. НАПрН України, 
завідувач кафедри земельного та аграрного права ННІПрава КНУ імені Тараса Шевченка. 
Профіль викладача: https://law.knu.ua/ua/teachers-page?id=189 
Мета дисципліни: дати поглиблені знання закономірностей розвитку правового регулювання 
земельних і аграрних відносин в умовах глобалізації і Євроінтеграції, прав на землю, на 
продовольчу безпеку, сформувати сучасний світогляд на сутність і функціональне 
призначення земельного і аграрного права у правовій системі України.   
Попередні вимоги: 
Аспірант (ка) повинен (на) знати: загальні філософські закони розвитку природи, економіки, 
суспільства, основні доктрини природного права людини і громадянина, 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 (ка) повинен (на) вміти: самостійно працювати з інформаційно-пошуковими 
системами, творчо використовувати набуті знання із загальної філософії, теорії держави і 
права, галузевих доктрин сучасного земельного і аграрного права у навчальній та практичній 
діяльності, публічно відстоювати і професійно захищати природні і юридичні права на життя, 
на землю, на достатнє харчування, з патріотичних позицій відстоювати національні пріоритети 
і цінності з питань використання землі, забезпечення продовольчої безпеки у сучасному 
конкурентному світовому середовищі. 
Аспірант (ка) повинен (на) : володіти навичками застосовувати основні закони загальної 
філософії до розкриття предмету філософії земельного і аграрного права, науково-
теоретичного аналізу суспільних та державно-правових явищ у сфері використання та 
охорони землі, здійснення прав на землю, державного регулювання земельних відносин, у 
сфері  сільського господарства, соціального розвитку села, формулювати власні ідеї, гіпотези, 
висловлювати свої думки з питань навчальної дисципліни та давати їм власне світоглядне 
розуміння та наукове обґрунтування, проводити компаративний аналіз земельного і аграрного 
права України і ЄС та інших держав з різними правовими системами, розробляти проекти 
законодавчих та інших нормативних актів з питань правового регулювання земельних і 
аграрних відносин в Україні. 
Змістовні модулі: Методологічні, гносеологічні, теоретичні  та історичні основи і юридична 
природа земельного та аграрного права та їх місце  у правовій системі України. Право 
власності на землю та право на достатнє харчування і продовольчу безпеку. Аграрні 
правовідносини 
Мова викладання: українська 
Місце у структурно-логічні схемі: ВК 2.13 

https://law.knu.ua/ua/teachers-page?id=189


Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем 
«доктор філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять (18 год. – 
лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної 
роботи. 


