Аграрне право
Метою курсу «Аграрне право» вивчення студентами предмету,
системи, структури та основних інститутів аграрного права України на основі
правового аналізу методологічних, теоретичних і законодавчих джерел щодо
реформування аграрних відносин, здійснення суб’єктивних прав і свобод та
виконання обов’язків у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської
продукції, надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам,
використання земель сільськогосподарського призначення та інших
природних ресурсів і живих організмів у сільськогосподарській діяльності,
державного регулювання аграрних відносин, гарантування і юридичного
захисту прав суб’єктів аграрного права, тенденцій і перспектив правового
регулювання аграрних відносин в Україні відповідно до вимог СОТ та
зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію України з Європейським
Союзом, в умовах світових інтеграційних процесів в економічній та інших
сферах.
Студенти повинні знати :
методологічні, доктринальні, конституційні основи правового
регулювання аграрних відносин в Україні і на цій основі мати знання щодо
основних форм, шляхів і наслідків здійснення аграрної реформи в Україні;
особливості об’єктів, суб’єктів, змісту аграрних правовідносин; функції
держави та територіальних громад у сфері інституційного і функціонального
регулювання аграрних відносин; правові форми використання та охорони
земель сільськогосподарського призначення суб’єктами аграрного
підприємництва та аграрного права; правові форми і способи регулювання
аграрних ринків.
Студенти повинні уміти:
шляхом поглибленого вивчення предмету аграрного права України
проводити теоретичний та компаративний аналіз правових явищ і тенденцій
у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції, надання
послуг сільськогосподарським товаровиробникам, використання та охорони
земель сільськогосподарського призначення в Україні та інших державах і на
цій основі формувати свій загальний і професійний світогляд щодо
реформування аграрних і земельних відносин, системи, структури і змісту
аграрного права України, місця та ролі органів державної влади та місцевого
самоврядування у сфері регулювання аграрних відносин, захисту
суб’єктивних аграрних прав, самостійно формулювати свої думки, ідеї,
висновки, рекомендації щодо удосконалення системи аграрного права
України на фоні світових інтеграційних процесів у сфері економіки та
суспільства.
Зміст дисципліни:
Тема 1 Поняття, предмет, система, джерела аграрного права.
Тема 1 Поняття, предмет, система, джерела аграрного права.
Тема 2 Суб'єкти аграрного права
Тема 3 Правове регулювання переходу до ринкових відносин в АПК

Тема 4 Державна регулятивна діяльність у сільському господарстві
України
Тема 5 Відповідальність за порушення аграрного законодавства
Тема 6 Правове становище господарських товариств в АПК
Тема 7 Правове становище сільскогосподарських кооперативів.
Тема 8 Правове становище особистих селянських та фермерських
господарств.
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