
 1

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ  
ДО СКЛАДАННЯ ІСПИТУ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«АГРАРНЕ ПРАВО» 

для студентів 4 курсу деннної форми навчання 
Прикарпатського юридичного інституту 

Національного університету «Одеська юридична академія» 
 

1. Становлення та розвиток аграрного права як галузі права. 
2. Правове регулювання земельної та аграрної реформ в Україні. 
3. Аграрні правовідносини як предмет аграрного права.  
4. Поняття та особливості предмету правового регулювання аграрного 

права. 
5. Поняття та особливості аграрного права як галузі права.  
6. Поняття та особливості методу правового регулювання в аграрному 

праві.  
7. Імперативний та диспозитивний метод правового регулювання аграрних 

відносин.  
8. Принципи аграрного права та їх класифікація.  
9. Система аграрного права України.  
10. Співвідношення аграрного права із суміжними галузями права. 
11. Загальна характеристика основних правових інститутів аграрного права.  
12. Поняття та загальна характеристика науки аграрного права.  
13. Основні етапи становлення та розвитку української науки 

сільськогосподарського (аграрного) права.  
14. Поняття джерел аграрного права та їх класифікація.  
15. Конституція України – правова основа джерел аграрного права.  
16. Закони як джерела аграрного права.  
17. Підзаконні нормативні акти як джерела аграрного права.  
18. Поняття, види та юридична сила локальних актів як джерел аграрного 

права.  
19. Поняття та особливості аграрних правовідносин.  
20. Класифікація аграрних правовідносин.  
21. Поняття та загальна характеристика суб'єктів аграрного права.  
22. Класифікація суб'єктів аграрного права за юридичним статусом. 
23. Загальна характеристика унітарних та корпоративних 

сільськогосподарських підприємств. 
24. Правосуб'єктність аграрних підприємств та її особливості. 
25. Правові засади створення суб'єктів аграрного господарювання. 
26. Порядок припинення та ліквідації суб’єктів аграрного господарювання. 
27. Загальні питання ринкових перетворень на селі. 
28. Правове регулювання приватизації в АПК.  
29. Поняття та особливості державного регулювання сільського 

господарства. 
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30. Мета і завдання державного регулювання сільського господарства та їх 
правове закріплення.  

31. Форми діяльності органів державного регулювання в галузі сільського 
господарства.  

32. Поняття методів державного регулювання сільського господарства та їх 
класифікація.  

33. Система й повноваження державних органів, які здійснюють 
регулювання сільського господарства. 

34. Міністерство аграрної політики та продовольства України – центральний 
спеціалізований орган державного управління агропромисловим 
комплексом.  

35. Органи державного контролю та інспекції в АПК.  
36. Загальна характеристика Закону України «Про пріоритетність 

соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному 
господарстві України». 

37. Правовий режим об'єктів соціальної сфери села.  
38. Правове забезпечення наукових досліджень, підготовки кадрів для села 

та зайнятості сільського населення.  
39. Правове регулювання розвитку житлового і шляхового будівництва на 

селі.  
40. Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого 

обслуговування жителів сільського населення.  
41. Соціальне страхування та пенсійне забезпечення сільськогосподарських 

працівників. 
42. Поняття та особливості юридичної відповідальності за порушення 

аграрного законодавства.  
43. Види юридичної відповідальності за порушення аграрного 

законодавства. 
44. Дисциплінарна відповідальність працівників, зайнятих в аграрному 

виробництві.  
45. Матеріальна відповідальність робітників аграрних підприємств. 
46. Майнова відповідальність за аграрні правопорушення. 
47. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного 

законодавства. 
48. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення. 
49. Землі сільськогосподарського призначення як об'єкт правового 

регулювання.  
50. Правові форми використання природних ресурсів у сільському 

господарстві.  
51. Правове регулювання водокористування в сільському господарстві. 
52. Правове регулювання надрокористування в сільському господарстві. 
53. Правове регулювання використання тваринного світу у сільському 

господарстві.  
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54. Правове регулювання використання рослинного світу у сільському 
господарстві.  

55. Правове регулювання лісокористування в сільському господарстві. 
56. Поняття та загальна характеристика правового становища господарських 

товариств в агропромисловому комплексі.  
57. Поняття та ознаки фермерського господарства.  
58. Відмінність фермерського господарства від інших організаційно-

правових форм господарювання в АПК. 
59. Умови і порядок створення фермерського господарства. 
60. Припинення діяльності фермерського господарства.  
61.  Умови та порядок надання (передачі) земельних ділянок для ведення 

фермерського господарства. 
62. Правовий режим майна у фермерському господарстві, його особливості. 
63. Правове регулювання господарської діяльності фермерського 

господарства. 
64. Поняття та ознаки сільськогосподарського кооперативу.  
65. Види сільськогосподарських кооперативів. 
66. Відмінності сільськогосподарського кооперативу від інших 

організаційно-правових форм господарювання у сільському 
господарстві. 

67. Правові умови та порядок створення сільськогосподарських 
кооперативів. 

68. Правові умови членства у сільськогосподарському кооперативі.  
69. Правовий режим майна, землі та фінансів сільськогосподарського 

кооперативу.  
70. Органи управління та контролю сільськогосподарського кооперативу та 

їх компетенція. 
71. Правове регулювання трудових відносин та охорони праці у 

сільськогосподарському кооперативі.  
72. Правові підстави реорганізації та ліквідації сільськогосподарського 

кооперативу. 
73. Поняття та основні ознаки особистого селянського господарства. 
74. Відмінності особистого селянського господарства від інших 

організаційно-правових форм господарювання у сільському 
господарстві. 

75. Правовий режим майна в особистому селянському господарстві. 
76. Правовий режим земель в особистому селянському господарстві.  
77. Умови та порядок надання громадянам земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства.  
78. Державна підтримка особистих селянських господарств. 
79. Зайнятість членів особистих селянських господарств.  
80. Особливості аграрно-правового регулювання договірних правовідносин у 

сільському господарстві. 
81. Класифікація договірних зобов'язань у сільському господарстві. 
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82. Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської 
продукції.  

83. Особливості аграрно-правового регулювання ринку зерна та заставних 
закупівель сільськогосподарської продукції.  

84. Поняття та загальна характеристика правового забезпечення якості та 
безпеки сільськогосподарської продукції.  

85. Права, обов’язки та відповідальність виробників, постачальників і 
продавців щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської 
продукції. 

86. Правова охорона ґрунтів та інших природних ресурсів у сільському 
господарстві.  

87. Правовий інститут меліорації земель у сільському господарстві.  
88. Правове регулювання хімізації та поводження з відходами у сільському 

господарстві.  
89. Правове регулювання застосування біотехнологій у сільському 

господарстві.  
90. Правове регулювання ведення сільськогосподарської діяльності в умовах 

надзвичайних екологічних ситуацій.  
 
 

ПЛАНИ І ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ІЗ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АГРАРНЕ ПРАВО» 

 

Заняття № 1. 

 

Тема 1. 

Предмет, метод, принципи і система аграрного права України 

 

1. Становлення сільськогосподарського (аграрного) права як галузі 
права. 

2. Поняття та ознаки аграрного права України. 
3. Предмет і методи аграрного права. 
4. Принципи аграрного права. 
5. Система аграрного права. 
6. Виникнення та розвиток науки аграрного права. 
7. Аграрне право як навчальна дисципліна. 
 

Контрольні питання: 
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1. Які особливості сільськогосподарського виробництва зумовили 
необхідність комплексного спеціалізованого регулювання аграрних відносин? 

2. На основі прочитаної рекомендованої літератури виділіть основні 
точки зору авторів щодо визнання (невизнання) сільськогосподарського 
(аграрного) права як галузі права, розуміння суті та предмета цієї галузі, 
висловлені у період її становлення. 

3. З'ясуйте зміст наукової дискусії 1970-х років. Виділіть основні 
питання, з приводу яких не існувало єдності у поглядах представників юридичної 
науки. 

4. Охарактеризуйте сучасне аграрне право як навчальну дисципліну. 
Якими, на Ваш погляд, є напрями її розвитку? 

5. Що є предметом аграрного права? 
6. Що таке сільськогосподарська діяльність? 
7. Які правовідносини складаються в процесі аграрного 

господарювання? 
8. Які методи аграрного права Ви знаєте? 
9. Що таке метод автономних рішень? 
10. Що являють собою принципи аграрного права? 
11. Що таке система аграрного права? 
12. У чому полягає особливість аграрного права як галузі права? 
13. Яке місце займає аграрне право в системі права України? 
14. Що вивчає наука аграрного права? 
 

Рекомендована література: 

1. Аграрне право України: Підручник / В.З. Янчук, В.І. Андрейцев, С.Ф. 
Василюк та ін.; За ред. В.З. Янчука. – 2-е вид. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 720 с. 

2. Аграрне право України: Підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, 
М.В. Гребенюк, І.В. Горіславська, І.М. Заріцька, В.І. Курило, Т.С. Новак, Л.О. 
Панькова, Ю.С. Петлюк, О.Ю. Піддубний; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с. 

3. Аграрне право України: Підручник / Н.О. Багай, Л.О. Бондар, В.К. 
Гуревський, О.В. Луняченко та ін.; За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 
448 с. 

4. Аграрне право України: Практикум / В. З. Янчук, А. М. Статівка, Н. І. 
Титова та ін.; За ред. В. З. Янчука. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 256 с. 

5. Аграрне право: навч. посіб. / І.Б. Мачуська; Київ. нац. екон. ун-т ім. 
В.Гетьмана. – К., 2009. – 274 с. 

6. Аграрне право: навч. посіб. / Р. Є. Гентош, О. С. Котуха; Укоопспілка, 
Львів. комерц. акад. – Л., 2011. – 175 с. 

7. Аграрне право: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Жушман, В. 
М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін.; за ред. В. П. Жушмана та А. М. Статівки. – 
Х.: Право, 2010. – 296 с. 
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8. Аграрное право: Учебник / С.А. Боголюбов, М.М. Бринчук, Н.О. 
Ведышева; Под ред.. М. И. Палладиной, Н. Г. Жаворонковой. – Проспект, 2001. –
327 с. 

9. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части 
учебных курсов / Е.С. Бердников, Н. С. Гавриш, Е.Д. Глотова, В.К. Гуревский, 
И.И. Каракаш и др.; Под ред. А.А. Погребного, И.И. Каракаша – X.: ООО 
«Одиссей», 2000. – 368 с. 

10. Жушман В. П. Аграрне право та законодавство України (В питаннях 
та відповідях): Навч.-практ. посіб. – 4-те вид. – Х.: Одісей, 2007. – 736 с. 

11. Жушман В. П. Аграрне право та законодавство України: Навч.-практ. 
посіб. – Х.: Одісей, 2003. – 448 с. 

12. Завражных М. Л. Аграрное право: Конспект лекций / М. Л. 
Завражных. – М.: Изд-во Эксмо, 2007 г.– 160 с. 

13. Крупка Ю. М. Аграрне право України: Навч. посіб. / За наук. ред. Н. 
Р. Малишевої. – К.: Університет «Україна», 2006. – 160 с. 

14. Панченко В. Локальне нормативно-правове регулювання 
внутрішньогосподарських відносин у сільськогосподарському підприємстві / В. 
Панченко // Юридична Україна. – 2010. – №6. – С.63-66. 

15. Семчик В.І. Аграрне право як галузь права / В. І. Семчик // Правова 
держава: щорічник наук. пр. – 2010. – Вип. 21. – С. 371-379. 

16. Сонюк В.А. Навчальна дисципліна «Аграрне право України» в 
сучасний період: стан, тенденції розвитку, проблеми / В.А. Сонюк // Правова 
держава: Щорічник наук. пр. – 2003. – Вип. 14. – С. 323-328. 
 

 

Заняття № 2. 

 

Тема 2. 

Джерела аграрного права 

1. Загальна характеристика аграрного законодавства України. 
Особливості аграрного законодавства на сучасному етапі. 

2. Поняття і види джерел аграрного права. 
3. Конституційні засади джерел аграрного права. 
4. Закони в системі джерел аграрного права. 
5. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела аграрного права. 

Основні напрями їх регулювання. 
6. Характеристика, види і юридична сила локальних правових актів в 

системі джерел аграрного права. 
7. Перспективи вдосконалення аграрного законодавства України. 
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Контрольні питання: 

1. Яка форма кодифікованого акта аграрного законодавства є, на Ваш 
погляд, найбільш доцільною? Обґрунтуйте відповідь. 

2. Виділіть основні недоліки сучасного аграрного законодавства 
України. 

3. Які джерела аграрного права Ви знаєте? 
4. Що таке аграрне законодавство? 
5. Що являють собою правові форми актів аграрного законодавства? 
6. Які характерні ознаки аграрного законодавства Ви знаєте? 
7. Чим зумовлена численність актів аграрного законодавства? 
8. За якими критеріями можна класифікувати акти аграрного 

законодавства? 
9. На які види поділяється аграрне законодавство залежно від юридичної 

сили актів? 
10. Які суб'єкти аграрного права приймають локальні правові акти? 
11. Які суб'єкти аграрного права приймають регуляторні правові акти?  
 

Практичні завдання: 

1. У Статуті колективного сільськогосподарського підприємства 
«Урожай» записано, що всі важливі питання діяльності підприємства 
вирішуються вищим органом - правлінням КСП. Чи є чинною така норма 
Статуту? Чому? 

2. Вкажіть до яких груп нормативно-правових актів аграрного 
законодавства (за різними критеріями) належать такі з них: 

 Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство»; 
 Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»; 
 Закон України «Про пріоритетність соціального розвитку села та 

агропромислового комплексу в народному господарстві»; 
 Закон України «Про племінну справу у тваринництві»; 
 Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення 

реформування аграрного сектора економіки»; 
 Постанова Верховної Ради України «Про земельну реформу»; 
 Статут колективного сільськогосподарського підприємства 

«Світанок»; 
 Положення про преміювання працівників колективного 

сільськогосподарського підприємства «Світанок»? 
Зразок: Закон України «Про фермерське господарство» – 

диференційований, комплексний, спеціалізований нормативно-правовий акт 
аграрного законодавства вищої юридичної сили (закон), прийнятий Верховною 
Радою України. 
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3. Обґрунтуйте відмінність між уніфікованими та диференційованими 
актами аграрного законодавства з наведенням відповідних прикладів. 

4. Відповідно до Статуту сільськогосподарського кооперативу 
«Тваринний» правління СГК вправі розробляти і затверджувати локальні акти – 
Положення з питань регулювання членських та трудових відносин у кооперативі. 
При цьому, зазначено, що такі Положення набувають чинності після їх схвалення 
загальними зборами членів кооперативу. До якого різновиду локальних 
нормативно-правових актів аграрного законодавства належатимуть Положення, 
прийняті правлінням СГК «Тваринний»? Обґрунтуйте свою відповідь. 

5. Дайте характеристику основним положенням Закону України «Про 
пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в 
народному господарстві» від 17.10.1990 р. № 400-XII (із змінами від 10.06.2012 р.) 
з точки зору його відповідності нормам Конституції України та іншим 
нормативно-правовим актам аграрного законодавства. 

 

Рекомендовані нормативні джерела: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року із змін. і доп. станом на 
28 квітня 2009 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

2. Земельний кодекс України від 21 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3852-12. 

3. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 
року: закон України від 18.10.2005 р. № 2982-IV [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2982-15. 

4. Про колективне сільськогосподарське підприємство: закон України 
від 14.02.1992 р. № 2114-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 
документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2114-12. 

5. Про фермерське господарство: закон України від 19.06.2003 р. № 973-
IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/973-15. 

6. Про сільськогосподарську кооперацію: закон України від 17.07.1997 р. 
469/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80. 

7. Про особисте селянське господарство: закон України від 15.05.2003 р. 
№ 742-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/742-15. 

8. Про державний земельний кадастр: закон України від 07.07.2011 № 
3613-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3613-17. 

9. Про ринок земель: проект Закону від 19.07.2011 № 9001-1 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=40958. 
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10. Про земельну реформу: постанова Верховної Ради Української РСР 
від 18.12.1990 р. № 563 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/563-12. 

11. Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі: 
постанова Верховної Ради України від 13.03.1992 р. № 2200-ХІІ [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2200-
12. 

12. Про виконання земельного законодавства при реформуванні 
аграрного сектора економіки: постанова Верховної Ради України від 11.01.2000 р. 
№ 1364 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1364-xiv. 

13. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: постанова 
Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. №731 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/731-92-
%D0%BF. 

14. Про заходи щодо реформування аграрних відносин: указ Президента 
України від 18.01.1995 р. № 63 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 
документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/63/95. 

15. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного 
сектора економіки: указ Президента України від 03.12.1999 р. № 1529 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1529/99. 

16. Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері 
сільськогосподарського виробництва: указ Президента України від 10.11.1994 р. 
№ 666/94 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/666/94. 

 

Рекомендована література: 

1. Аграрне право: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Жушман, В. 
М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін. ; за ред. В. П. Жушмана та А. М. Статівки. – 
Х. : Право, 2010. – 296 с. 

2. Аграрне право України: підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, 
М.В. Гребенюк, І.В. Горіславська, І.М. Заріцька, В.І. Курило, Т.С. Новак, Л.О. 
Панькова, Ю.С. Петлюк, О.Ю. Піддубний; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с. 

3. Аграрне право: навч. посіб. / І.Б. Мачуська; Київ. нац. екон. ун-т ім. 
В.Гетьмана. – К., 2009. – 274 с. 

4. Аграрне право: навч. посіб. / Р. Є. Гентош, О. С. Котуха; Укоопспілка, 
Львів. комерц. акад. – Л., 2011. – 175 с. 

5. Багай Н.О. Аграрна реформа в Україні: проблеми науково-правового 
забезпечення / Н.О. Багай // Проблеми права на зламі тисячоліть: Матеріали 
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міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Видавництво ІМА-прес. – 
2001. – С. 77-82. 

6. Багай Н.О. Аграрне законодавство України: поняття, структура, 
проблеми розвитку / Н.О. Багай // Актуальні проблеми вдосконалення чинного 
законодавства України: Збірник наукових праць. – Випуск ІV. – Івано-Франківськ: 
Видавництво «Плай», 2000. – С. 95-104. 

7. Багай Н.О. До проблеми агропромислового законодавства / Н.О. Багай 
// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Дні науки 2005». Том 
29. Юридичні науки – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 40-42. 

8. Багай Н.О. Історико-правові витоки аграрного законодавства України 
(XI - XVIII ст.); їх наукове значення / Н.О. Багай // Актуальні проблеми 
вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових праць. – Випуск 
VI. – Івано-Франківськ: Видавництво «Плай». – 2001. – С. 141-150. 

9. Багай Н.О. Конституційні засади аграрного законодавства України / 
Н.О. Багай // Збірник наукових статей: За матеріалами Міжвузівської науково-
практичної конференції «Актуальні питання реформування правової системи 
України» (Частина І). – Луцьк, 2005. – С. 168-172. 

10. Багай Н.О. Структура аграрного законодавства України: проблеми 
розвитку / Н.О. Багай // Стан та перспективи розвитку аграрного права: Матеріали 
Міжнародної науково-теоретичної конференції, присвяченої 80-річчю д.ю.н., 
проф., акад. АПрН України В.З.Янчука / Під ред. В.М.Єрмоленка, В.І.Курила. – 
Київ: Магістр- XXI сторіччя, 2005. – С.54-59. 

11. Бейкун А. Л. Систематизація аграрного законодавства як необхідна 
умова розвитку його інтегрованих властивостей / А. Л. Бейкун // Конституція 
України та проблеми систематизації законодавства: Зб. наук. пр. – К.: Вид-во Ін-
ту законодавства ВРУ, 1999. – Вип. 5. – С. 164-177. 

12. Бейкун А. Проблемні питання впливу кодифікації та систематизації 
аграрного законодавства на динамізм процесів у сфері АПК / А. Бейкун // Право 
України. – 1998. – № 11. – С. 42-46. 

13. Бугера С. І. Аграрне законодавство України та шляхи його 
вдосконалення / С. І. Бугера // Право України. – 2008. – № 3. – С. 23–37. 

14. Быстров Г.Е. Источники советского сельскохозяйственного права / 
Г.Е. Быстров. – М., 1985. – 188 с. 

15. Духневич А. В. Удосконалення аграрного законодавства, як складова 
державної аграрної політики України як члена СОТ / А. В. Духневич // Форум 
права. – 2011. – № 2. – С. 268–274. 

16. Духневич І.В. Розвиток аграрного законодавства України: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / І. В. Духневич; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. 
– К., 2011. – 19 с. 

17. Йосифів П.І. Поняття аграрного законодавства / П.І. Йосифів // 
Держава і право: Зб. наук. пр.: Юрид. і політ. науки. – Вип. 28. – К.: ІДП НАН 
України, 2005. – С. 497-504. 
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18. Кулинич П. Ф. Ефективність правового забезпечення земельної 
реформи в Україні / П. Ф. Кулинич // Аграрне законодавство України: проблеми 
ефективності. – К.: Наук. думка, 1998. – С. 66–108. 

19. Святоцький О. Про концепцію аграрної і земельної реформи в Україні 
/ О. Святоцький, В. Семчик // Право України. – 1997. – № 11. – С. 24-26. 

20. Семчик В.І. Проблеми розвитку аграрного законодавства / В.І. Семчик 
// Концепція розвитку законодавства України: Матеріали наук.-практ. конф., 
травень 1996 р. – К.: Ін-т законодавства Верхов. Ради України, 1996. – С. 237-239. 

21. Статівка А. Про аграрне законодавство України і проблеми його 
удосконалення в сучасних умовах / А. Статівка // Підприємництво, господарство і 
право. – 2001. – № 7. – С.7-9. 

22. Титова Н.І. Принципи аграрного законодавства України, їх 
законодавче закріплення / Н.І. Титова // Проблеми утвердження правової держави 
і захисту прав людини в Україні. Вісник Львівського університету. Серія 
юридична. Випуск 33. – Львів: Світ, 1996. – С.38-39. 

23. Уркевич В. Ю. Сучасні проблеми систематизації аграрного 
законодавства України / В. Ю. Уркевич // Сучасні проблеми систематизації 
екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць 
круглого столу. – К., 2011. – 451 с. 
 

Заняття № 3. 

 

Тема 3. 

Суб'єкти аграрного права 

 

1. Поняття і класифікація суб’єктів аграрного права.  
2. Громадяни та юридичні особи як суб'єкти аграрного права. 
3. Суб'єкти аграрного права, засновані на праві приватної власності. Їх 

правосуб'єктність.  
4. Сільськогосподарські кооперативи як суб'єкти аграрних 

правовідносин. Кооперативні об'єднання.  
5. Сільськогосподарські підприємства корпоративного типу. 
6. Правосуб'єктність державних сільськогосподарських підприємств. 
7. Особливості правосуб'єктності міжгосподарських підприємств і 

об'єднань.  
 

Контрольні питання: 
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1. Які специфічні риси притаманні усім сільськогосподарським 
підприємствам як аграрним суб'єктам. Вкажіть, якими, на Вашу думку, є 
перспективи законодавчого закріплення таких ознак. 

2. Що являють собою суб'єкти аграрного права? 
3. Якими ознаками характеризується суб'єкт аграрного права? 
4. В якій формі, на Ваш погляд, доцільно провести систематизацію 

законодавства про правовий статус громадян як учасників аграрних відносин?  
5. 3 якого моменту у сільськогосподарських підприємств виникає статус 

юридичної особи? 
6. Які види колективних сільськогосподарських підприємств ви знаєте? 
7. Які способи створення сільськогосподарських підприємств 

передбачено аграрним законодавством? 
8. Які документи належать до установчих документів 

сільськогосподарського підприємства? 
9. Які дані мають містити установчі документи сільськогосподарського 

підприємства? 
10. Які способи реорганізації підприємств Ви знаєте? 3а яких умов 

припиняється діяльність суб'єктів аграрного господарювання? 
 

Практичні завдання: 

1. Дайте власне узагальнене визначення суб'єкта аграрних відносин. 
Обґрунтуйте його. 

2. Проведіть розмежування правового статусу сільськогосподарського 
кооперативу та державного сільськогосподарського підприємства за різними 
критеріями з посиланням на норми чинного законодавства України. 

3. У Статуті державного комерційного підприємства «Водограй» 
зазначено: «Підприємство є корпоративною юридичною особою публічного 
права, створеною на добровільних засадах». Проаналізуйте наведене положення. 
Чи відповідає воно вимогам чинного законодавства? 

4. Рішенням сільської ради передбачено створення 
сільськогосподарського виробничого об'єднання на базі комунального 
сільськогосподарського підприємства та сільськогосподарського кооперативу. Чи 
відповідає таке рішення вимогам чинного законодавства України? 

5. До юрисконсульта спілки фермерів Городенківського району 
звернувся з дозволу голови спілки, завідуючий фельдшерсько-акушерського 
пункту Городницької сільської ради Іванюк В.В. з проханням допомогти йому 
створити фермерське господарство на території цієї сільської ради. Яку юридичну 
допомогу повинен подати юрисконсульт Іванюк В.В. в оформленні всіх 
документів для створення фермерського господарства? 

 

Рекомендовані нормативні джерела: 
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1. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-
15. 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-
15. 

3. Земельний кодекс України від 21 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3852-12. 

4. Кодекс законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-
08. 

5. Про господарські товариства: закон України від 19.09.1991 р. № 1576-
XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12. 

6. Про колективне сільськогосподарське підприємство: закон України 
від 14.02.1992 р. № 2114-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 
документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2114-12. 

7. Про фермерське господарство: закон України від 19.06.2003 р. № 973-
IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/973-15. 

8. Про сільськогосподарську кооперацію: закон України від 17.07.1997 р. 
469/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80. 

9. Про особисте селянське господарство: закон України від 15.05.2003 р. 
№ 742-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/742-15. 

10. Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі: 
закон України від 10.07.1996 р. № 290/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/290/96-
%D0%B2%D1%80. 

11. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб 
підприємців: закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15. 

Рекомендована література: 

1. Аграрне право України: підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, 
М.В. Гребенюк, І.В. Горіславська, І.М. Заріцька, В.І. Курило, Т.С. Новак, Л.О. 
Панькова, Ю.С. Петлюк, О.Ю. Піддубний; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с. 

2. Аграрне право: навч. посіб. / І.Б. Мачуська; Київ. нац. екон. ун-т ім. 
В.Гетьмана. – К., 2009. – 274 с. 

3. Аграрне право: навч. посіб. / Р. Є. Гентош, О. С. Котуха; Укоопспілка, 
Львів. комерц. акад. – Л., 2011. – 175 с. 
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4. Аграрне право: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Жушман, В. 
М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін.; за ред. В. П. Жушмана та А. М. Статівки. – 
Х.: Право, 2010. – 296 с. 

5. Бідзюра І. П. Реформування аграрних підприємств на основі приватної 
власності / І. П. Бідзюра // Економіка АПК. – 1998. – № 2. – С. 3–5. 

6. Кирєєва І.В. Громадяни як суб’єкти сталого, екологічного 
збалансованого використання природних ресурсів / І.В. Кирєєва // Питання 
земельного, екологічного й аграрного права. – 2009. – № 106. – С. 93-98. 

7. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 
роки) «Шляхом Європейської інтеграції» / А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін.; 
Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во 
економіки та з питань європ. інтегр. України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 
2004. – 416 с. 

8. Титова Н.І. Проблеми гарантування прав селянства України / Н.І. 
Титова // Права людини і громадянина: проблеми реалізації. – Київ: Ін Юре, 1998. 
– С.63-64. 

9. Уркевич В. Про деякі правові аспекти виникнення права членства у 
сільськогосподарських кооперативах / В. Уркевич // Підприємництво, 
господарство і право. – 2003. – № 2. – С. 40-41. 

10. Уркевич В.Ю. Проблеми теорії аграрних правовідносин: [монографія] 
/ В. Ю. Уркевич. – Х.: Харків юридичний, 2007. – 496 с. 

11. Уркевич В.Ю. Окремі питання правового регулювання членства у 
фермерських господарствах / В.Ю. Уркевич // Проблеми законності: 
Республіканський міжвідомчий науковий збірник – Х., 2005. – Вип. 73. – С. 129-
134.  

12. Цюцик О. Проблеми законодавчого визначення поняття 
сільськогосподарського підприємства / О. Цюцик // Вісник Львівського 
університету. Серія юрид. – 2011. – Вип. 53. – С. 270–276. 

13. Янчук В.З. Проблемы теории колхозного права / В.З. Янчук. – М: 
Юридическая література,1969. – 199 с.  
 

Заняття № 4. 

 

Тема 4. 

Державне регулювання сільського господарства 

 

1. Поняття державного регулювання сільського господарства. 
2. Принципи державного регулювання сільського господарства України. 
3. Форми та методи державного регулювання сільського господарства 

України. 
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4. Система та правовий статус органів, що здійснюють державного 
регулювання сільського господарства України: 

а) правовий статус Міністерства аграрної політики та продовольства 
України. 

б) органи державного контролю та інспекції в АПК.  

5. Основні напрямки державної політики щодо підтримки 
сільськогосподарських товаровиробників. 

 

Контрольні питання:  

1. У чому полягає зміст державного регулювання сільського 
господарства?  

2. Наведіть спільні та відмінні риси понять «державне управління 
економікою»і «державне регулювання економіки». 

3. Визначте основні сфери суспільних відносин, де застосовуються 
переважно економічні методи впливу на суб'єктів аграрного господарювання з 
метою державного регулювання сільськогосподарського виробництва. 

4. Які центральні органи виконавчої влади, крім Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, наділені певними повноваженнями у сфері 
регулювання аграрних відносин? 

5. Яке співвідношення державного регулювання економіки 
(підприємництва) і саморегулювання ринку? 

6. В якому нормативному акті закріплений порядок державного 
регулювання підприємництва в Україні? 

7. Які сфери аграрного виробництва регулює держава найбільше? 
8. Які види перевірок діяльності аграрних підприємців передбачені 

законодавством? 
9. Які контролюючі органи мають право проводити перевірки 

фінансово-господарської діяльності підприємців? 
10. У чому полягає сутність державної підтримки сільського 

господарства? 
 

Практичні завдання: 

1. Директор державної агрофірми «Смерека» звернувся до управління 
АПК районної державної адміністрації за дозволом продати сусідньому 
сільськогосподарському кооперативу два автомобілі та токарний верстат. 
Начальник управління від мовив у проханні, мотивуючи тим, що агрофірма не має 
права розпоряджатися закріпленим за нею майном. Скласти письмовий висновок з 
цього питання з посиланням на правову норму. 

2. Згідно з договором оренди СТОВ «Торговиця» передало в 
користування фермерському господарству два трактори «Бєларусь» терміном на 
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два роки. Після закінчення терміну оренди голова фермерського господарства 
відмовився повернути зазначену техніку, мотивуючи тим, що за два роки він 
сплатив вартість тракторів. Чи правомірні дії голови? Які існують засоби захисту 
майнових прав СТОВ? 

3. Голова фермерського господарства «Долинянка» вирішив укласти 
кредитний договір, погасити заборгованість по орендній платі за земельні 
ділянки, орендовані у фізичних осіб. Через відсутність у господарстві юриста, він 
звернувся до юридичного відділу районного управління агропромислового 
розвитку з проханням надати консультацію щодо отримання ним державної 
позики чи кредиту під заставу цукрових буряків і насіння соняшнику. Надайте 
консультацію. На які види державної підтримки може розраховувати фермерське 
господарство?  

4. Райдержадміністрація за дорученням голови облдержадміністрації 
розглянула звернення громадянки Іванюк Б.Я. щодо надання їй земельної частки 
(паю) і повідомила про таке: «Право на земельну частку (пай) мають члени 
сільськогосподарського кооперативу відповідно до списку, що додається до 
Державного акта на право колективної власності на землю 
сільськогосподарського кооперативу «Рослинний», виданого сільською радою 
25.12.10 р. До списку, що додається до акта, Вас, громадянку Іванюк Б.Я., не було 
включено, оскільки в цей час Ви працювали в сільській раді. Ви залишили роботу 
в сільській раді 08.12.12 р. і Вас було прийнято у члени сільськогосподарського 
кооперативу «Рослинний». З цього моменту Ви набули право мати земельну 
частку (пай) у сільськогосподарського кооперативу «Рослинний» і Вам слід 
звернутися з цим питанням до загальних зборів. Якщо не має вільних земельних 
ділянок, питання треба вирішувати із сільською радою, в якої повинен бути 
резервний земельний фонд». В яких правових відносинах перебувала громадянка 
Іванюк Б.Я. із сільськогосподарського кооперативу «Рослинний», коли працювала 
в сільській раді? За яких умов за громадянами, які проживають у сільській 
місцевості, зберігається право члена сільськогосподарського кооперативу. Чи 
правильну відповідь дала райдержадміністрація? Зазначити правові норми, що 
регулюють ці відносини. 

 

Рекомендовані нормативні джерела: 
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Заняття № 5. 

 

Тема 5. 

Організаційно-правове забезпечення використання земель та інших природних 

ресурсів у сільському господарстві 

 

1. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення.  



 20

2. Землі сільськогосподарського призначення як об'єкт правового 
регулювання.  

3. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського 
призначення. 

4. Поняття та види правових форм використання природних ресурсів у 
сільському господарстві.  

5. Правове регулювання землекористування в сільському господарстві. 
6. Правове регулювання водокористування в сільському господарстві. 
7. Правове регулювання надрокористування в сільському господарстві. 
8. Правове регулювання використання тваринного та рослинного світу у 

сільському господарстві. 
9. Правове регулювання лісокористування в сільському господарстві. 
 

Контрольні питання: 

1. Яке місце в структурі земельного фонду займають землі 
сільськогосподарського призначення? 

2. У чому специфіка земель сільськогосподарського призначення? 
3. На які види поділяються землі сільськогосподарського призначення? 
4. Які специфічні ознаки земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення Ви знаєте? 
5. У яких документах зазначається мета використання земельної 

ділянки? 
6. У яких розмірах громадянам України безкоштовно надаються 

земельні ділянки у власність? 
7. Які землі є об'єктом загального правового режиму? 
8. На які землі поширюється особливий і спеціальний правовий режим? 
9. Які основні права сільськогосподарських землекористувачів Ви 

знаєте? 
10. Які обов'язки громадян-власників та інших осіб щодо використання 

сільськогосподарських угідь передбачено земельним законодавством України? 
11. Що таке загальне використання природних ресурсів? 
12. Що розуміється під спеціальним використанням природних ресурсів? 
13. В яких цілях водні об'єкти використовують у сільському 

господарстві? 
14. У чому полягає специфіка загального використання водних ресурсів? 
15. У якому порядку набувається право на спеціальне використання 

водних ресурсів? 
16. У чому полягає особливість правового режиму використання надр у 

сільському господарстві? 
17. Хто є об'єктами тваринного світу? 
18. Які законодавчі акти регулюють використання рослинного світу в 

сільському господарстві? 
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19. У чому полягає загальне і спеціальне використання лісових ресурсів у 
сільському господарстві? 

 

Практичні завдання: 

1. Під час перевірки додержання законодавства про плату за землю 
працівники обласної податкової адміністрації встановили, що частина коштів від 
плати за землю була спрямована селищною радою до позабюджетного фонду, а 
частина була використана для будівництва гуртожитку та адміністративного 
корпусу для спілки орендарів. Начальник обласної податкової адміністрації 
наклав штраф на голову селищної ради за порушення законодавства про плату за 
землю. Чи правомірна постанова начальника податкової адміністрації? 
Обґрунтуйте свою відповідь. 

2. Товариством з обмеженою відповідальністю «Гірка» систематично 
зливались виробничі відходи з надлишковим вмістом хімічних речовин на сусідні 
землі, що належали фермерському господарству сім’ї Івасюків. Виявивши 
забруднення земель, голова фермерського господарства звернувся до суду з 
позовом про відшкодування збитків. Чи підлягає цей позов задоволенню? Чи 
можна притягнути винних осіб до кримінальної або адміністративної 
відповідальності? 

3. За спільні кошти сільської ради та колективного 
сільськогосподарського підприємства «Україна» у селі Ковалівка було збудовано 
клуб на землях сільськогосподарського призначення. У зв'язку з тим, що в 
результаті будівництва у колективному сільськогосподарському підприємстві 
зменшилась площа сільськогосподарських угідь, районний прокурор вважає, що 
необхідно відшкодувати втрати сільськогосподарського виробництва. Чи 
обґрунтовані вимоги прокурора? Який порядок та розміри визначення втрат 
сільськогосподарського виробництва, що підлягають відшкодуванню? 

4. Зазначте, коли виникає право користування наданою земельною 
ділянкою? Обґрунтуйте відповідь опираючись на чинне аграрне та земельне 
законодавство.  

5. Зазначте, чи сплачується податок на земельні ділянки, які зайняті 
самовільно? Обґрунтуйте відповідь опираючись на чинне аграрне та земельне 
законодавство. 

6. Зазначте, які документи є підставою для нарахування земельного 
податку? Обґрунтуйте відповідь опираючись на чинне аграрне та земельне 
законодавство. 
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Заняття № 6. 

 

Тема 6. 

Правове становище сільськогосподарських кооперативів 
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1. Історія розвитку та законодавче регулювання сільськогосподарської 
кооперації в Україні. 

2. Поняття та основні ознаки сільськогосподарських кооперативів. 
3. Типи та види сільськогосподарських кооперативів. 
4. Порядок створення сільськогосподарських кооперативів. 
5. Права та обов’язки членів сільськогосподарських кооперативів. 
6. Порядок припинення діяльності сільськогосподарських кооперативів. 
 

Контрольні питання: 

1. Вкажіть, які правові ознаки сільськогосподарського кооперативу 
відрізняють його від колективних сільськогосподарських підприємств, 
посилаючись, на конкретні норми Закону. Які з них притаманні тільки 
обслуговуючим сільськогосподарським кооперативам? 

2. Які відмінності існують у правовому статусі членів 
сільськогосподарського кооперативу та асоційованих членів такого кооперативу? 

3. Які обов'язки членів сільськогосподарського кооперативу, крім 
вказаних у Законі України «Про сільськогосподарську кооперацію», доцільно, на 
вашу думку, передбачити у Статуті сільськогосподарського кооперативу? 
Підготуйте проект пункту статуту сільськогосподарського кооперативу, що 
визначає обов'язки його членів. 

4. Яке місце в агропромисловому комплексі займають 
сільськогосподарські кооперативи? 

5. Які специфічні ознаки сільськогосподарських кооперативів Ви знаєте? 
6. Які види сільськогосподарських кооперативів передбачено 

законодавством України? 
7. Які умови створення сільськогосподарських кооперативів 

передбачено законодавством? 
8. Якою має бути кількість членів сільськогосподарського кооперативу? 
9. З якого моменту сільськогосподарський кооператив уважається 

створеним? 
10. Які вимоги ставляться до членів сільськогосподарського кооперативу? 
11. Які джерела формування власних коштів сільськогосподарського 

кооперативу передбачено законодавством? 
12. Які органи управління сільськогосподарського кооперативу Ви 

знаєте? 
 

Практичні завдання: 

1. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради відмовив у 
державній реєстрації змін та доповнень до Статуту сільськогосподарського 
сервісного кооперативу «Авторемонт», мотивуючи це тим, що рішення про 
внесення змін і доповнень прийняте правлінням кооперативу, а не загальними 
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зборами його членів. Кооператив «Авторемонт» оскаржив цю відмову в судовому 
порядку. На судовому засіданні представник кооперативу пояснив, що вимога 
міськвиконкому є незаконною, оскільки Статутом кооперативу «Авторемонт» це 
питання віднесено до компетенції правління. Яке рішення повинен винести суд у 
цій справі? Який порядок внесення змін та доповнень до статуту 
сільськогосподарського кооперативу та їх державної реєстрації? 

2. Статутом сільськогосподарського кооперативу «Рибний» передбачено 
положення про те, що у разі ліквідації кооперативу майно, що залишилося після 
розрахунків з бюджетом банками та іншими кредиторами, розподіляється між 
дійсними та асоційованими членами кооперативу пропорційно вартості їх паю. 
При цьому асоційовані члени кооперативу можуть отримати майно або грошову 
компенсацію на суму, що не перевищує 2/3 їх майнового внеску. Чи законне таке 
положення Статуту? Які майнові права мають асоційовані члени кооперативу? 

3. За систематичне невнесення земельного податку рішенням сільської 
ради було вилучено земельну ділянку у виробничого сільськогосподарського 
кооперативу «Рослинний». У зв'язку з цим на чергову сесію сільської ради було 
внесено питання про ліквідацію кооперативу «Рослинний». Чи може бути 
підставою для припинення діяльності виробничого сільськогосподарського 
кооперативу припинення права власності на землю або права землекористування? 
Чи належить до компетенції сільської ради вирішення питання про ліквідацію. 
сільськогосподарського кооперативу? Яким чином повинна діяти сільська рада в 
конкретному випадку? 

4. Між Надвірнянською продовольчою компанією (постачальник) і 
ВСГК «Дніпро» було укладено договір про те, що поста чальник надає ВСГК 
«Дніпро» дизельне паливо, а ВСГК за це розраховується так: за 1 кг яловичини 
першої категорії – 6,5 кг палива, другої категорії – 5,3 кг палива. Визначити 
порядок реалізації сільськогосподарської сировини. Якими законодавчими актами 
регулюються ці питання? Чи законні вказані бартерні угоди? 
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Заняття № 7. 

 

Тема 7. 
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Правове становище фермерських господарств 

 

1. Поняття та ознаки фермерського господарства. 
2. Порядок створення фермерських господарств. 
3. Земельні відносини у фермерських господарствах. 
4. Правовий режим майна у фермерських господарствах. 
5. Господарська діяльність фермерських господарств. 
6. Припинення діяльності фермерських господарств. 
 

Контрольні питання: 

1. Які юридичні ознаки фермерського господарства, на Ваш погляд, не 
враховані у його законодавчому визначенні? 

2. Чи доцільно розглядати фермерське господарство як різновид 
приватного сільськогосподарського підприємства? Дайте відповідь з урахуванням 
положень чинного законодавства України. 

3. Які вимоги встановлено для осіб, що бажають заснувати фермерське 
господарство? 

4. У чому полягаю особливість порядку створення фермерського 
господарства? 

5. В якому порядку надаються земельні ділянки для ведення 
фермерського господарства? 

6. В якому порядку здійснюється державна реєстрація фермерського 
господарства? 

7. За яких підстав припиняється діяльність фермерського господарства? 
8. У чому полягає специфіка процедури банкрутства фермерського 

господарства? 
9. У чому полягають особливості земельних правовідносин у 

фермерському господарстві? 
10. Які види матеріальних цінностей можуть належати до майна 

фермерського господарства? 
11. Якими видами сільськогосподарської діяльності займаються 

фермерські господарства? 
 

Практичні завдання: 

1. Дайте власне визначення фермерського господарства, максимально 
врахувавши його ознаки як суб'єкта аграрних відносин, що випливають із змісту 
Закону України «Про фермерське господарство». Обґрунтуйте свою думку, 
обґрунтовуючи її нормами Закону.  

2. Громадянин Кінаш А.І. вирішив створити із членами своєї сім'ї 
фермерське, господарство, а тому 10 лютого 2012 року звернувся із заявою про 
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його державну реєстрацію до Коломийської районної ради, додавши при цьому 
такі документи: Статут фермерського господарства, список членів майбутнього 
фермерського господарства, квитанцію про плату за державну реєстрацію. Який 
порядок створення та державної реєстрації фермерських господарств? Якими 
повинні бути дії районної ради? Підготуйте відповідне роз'яснення гр. Кінашу 
А.І., посилаючись на норми чинного законодавства. 

3. Член колективного сільськогосподарського підприємства «Зоря» 
Яремак звернувся до загальних зборів підприємства із заявою про вихід з його 
членів у зв'язку з організацією фермерського господарства. Загальні збори 
колективного підприємства «Зоря», розглянувши заяву, прийняли рішення про 
задоволення її після підписання гр. Яремак заяви про відмову від права на 
земельну частку (пай). Чи є законною вимога загальних зборів колективного 
сільськогосподарського підприємства «Зоря»? Який порядок виходу з членів 
колективного сільськогосподарського підприємства для організації фермерських 
господарств передбачений чинним законодавством? Яким чином повинен діяти 
гр. Яремак? 

4. Рішенням сільської ради зобов'язано фермерське господарство сім'ї 
Чечелів укласти договір на постачання молокопродуктів із збутовим 
підприємством «Кооператор». При цьому, рішенням був установлений 
максимальний рівень цін на молоко, кефір, сир та масло для сторін за договором. 
Фермерське господарство на виконання рішення сесії сільської ради уклало 
зазначений договір. В результаті його виконання за наслідками роботи за рік 
господарство понесло збитки на суму 1000 грн. Чи законне рішення сесії сільської 
ради? В якому порядку укладаються договори фермерським господарством? Яким 
чином можуть бути відновлені права фермерського господарства сім'ї Чечелів? 

5. У фермерському господарстві Калинчука з 10 га землі на 5 га загинув 
ячмінь у зв'язку з тим, що голова місцевого колективного сільськогосподарського 
підприємства відмовився надати фермеру комбайн для збирання врожаю. Чи 
повинна наступити відповідальність за такі дії голови колективного 
сільськогосподарського підприємства? Обґрунтуйте відповідь. 

6. У зв’язку з ліквідацією КСП у с. Сваричів було створено виробничий 
сільськогосподарський кооператив. Через півроку після його створення гр. 
Борисов подав заяву до правління кооперативу з проханням надати йому право 
виходу з кооперативу разом із дружиною, сином і донькою з метою створення 
фермерського господарства. Водночас Борисов звернувся до райдержадміністрації 
з заявою про надання йому земельної ділянки площею 50 га у власність для 
створення фермерського господарства. Правління кооперативу прийняло рішення 
на право виходу Борисова із кооперативу лише після закінчення господарського 
року, оскільки він працює головним бухгалтером і повинен скласти 
бухгалтерський звіт за рік. Його жінці дозволили вихід із кооперативу. Дітям 
Борисова у виході було відмовлено, оскільки вони закінчили вуз, куди для 
навчання їх направляло і сплачувало стипендію КСП, правонаступником якого є 
кооператив, а тому син і донька Борисова повинні відпрацювати у кооперативі як 
молоді спеціалісти не менше трьох років. У наданні земельної ділянки Борисову 
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було відмовлено з тих підстав, що всі землі роздані іншим фермерам, а він, 
дружина і діти мають земельний пай загальною площею 5 га в кооперативі і 
мають змогу на цій землі створити фермерське господарство. Оцінити наведену 
ситуацію і зробити письмовий висновок із таких запитань. Який порядок 
створення фермерського господарства? Чи правомірне рішення правління 
кооперативу? Який порядок виходу із кооперативу? Який порядок надання 
земельних ділянок для ведення фермерського господарства? Чи є правомірною 
відмова у наданні земельної ділянки? 

7. Гр. Рибак звернувся до сільської ради з проханням виділити йому 
земельну ділянку для створення фермерського господарства. Після професійного 
відбору Рибаку повідомили, що він отримає земельну ділянку площею 12 га після 
сплати ним 1500 грн. за проект відведення земельної ділянки. Надайте юридичну 
консультацію з приводу порядку надання земель для ведення фермерського 
господарства.  
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Заняття № 8. 

 

Тема 8. 

Правове регулювання ведення особистих селянських господарств 

 

1. Поняття та ознаки особистих селянських господарств. Відмінність 
особистого селянського господарства від фермерського господарства. 

2. Порядок створення особистого селянського господарства. 
3. Земельні відносини в особистому селянському господарстві. 
4. Правове регулювання майнових відносин в особистих селянських 

господарствах. 
5. Господарська та інша діяльність особистих селянських господарств. 
6. Припинення діяльності особистого селянського господарства. 
 

Контрольні питання: 

1. Дайте власне визначення особистого селянського господарства. Які 
його ознаки, на вашу думку, є найбільш характерними в сучасний період? 

2. Які пільги передбачені чинним законодавством для особистих 
селянських господарств? Якими нормативно-правовими актами вони 
врегульовані? 

3. Які основні ознаки особистого селянського господарства Ви знаєте? 
4. Чи належить діяльність, пов'язана з веденням особистого селянського 

господарства, до підприємницької діяльності? 
5. Які обов'язки членів особистого селянського господарства 

передбачено законодавством? 
6. За яких підстав припиняється ведення особистого селянського 

господарства? 
7. Які види майна використовують для ведення особистого селянського 

господарства? 
8. Що становить майнову основу особистого селянського господарства? 
9. В якому розмірі надають земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства? 
10. Хто може бути власником земельної ділянки особистого селянського 

господарства? 
11. На яких умовах надають земельні ділянки іноземним громадянам та 

особам без громадянства для ведення особистого селянського господарства? 
 

Практичні завдання: 
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1. Гр-ну Москалюку за рішенням Острівецької сільської ради було 
надано безоплатно у власність 1 га сільськогосподарських угідь для ведення 
особистого селянського господарства. Москалюк повторно звернувся до сільської 
ради з проханням додатково надати у користування земельну ділянку площею 1 
га. Сільська рада відмовила заявнику, пояснивши, що надання земельних ділянок 
площею більше 1 га для ведення особистого селянського господарства належить 
до компетенції обласної ради, куди і порадила звернутися гр. Москалюку. Чи 
допущені порушення чинного земельного законодавства сільською радою в ньому 
випадку? Які? Який порядок надання земель для ведення особистого селянського 
господарства? 

2. Сім'я Артемчуків веде особисте селянське господарство на земельній 
ділянці площею 0,5 га, займаючись вирощуванням кукурудзи. Переробний 
сільськогосподарський кооператив запропонував сім'ї Артемчуків укласти договір 
на реалізацію кукурудзи. Чи дозволено чинним законодавством укладення такого 
договору? Хто буде сторонами цього договору? 

3. Робітник лісохімічного комбінату Лихолат вкрав із цистерни, що 
належала лісохімкомбінату, метиловий спирт і пригостив ним приятеля Куца. У 
результаті отруєння Куц втратив зір обох очей і став інвалідом першої групи. За 
фактами розкрадання метилового спирту на лісохімкомбінаті міліцією було 
проведено розслідування, у результаті якого встановлено, що окремі робітники 
цього підприємства неодноразово грубо порушували правила зберігання, видачі 
та транспортування метилового спирту. Визначити, до кого Куц повинен подати 
позовні вимоги про відшкодування збитків і на підставі якого закону. Як має бути 
вирішено питання про відповідальність працівників лісохімкомбінату, 
відповідальних за збереження метилового спирту? Чи підлягає притягненню до 
юридичної відповідальності Лихолат і якщо підлягає, то до якої? 

4. Токарю Васильченку була оголошена догана за роботу на верстаті без 
захисних окулярів, а слюсарю Пустовойту – за відмову від проходження 
медичного огляду. За три дні Васильченко знову отримав зауваження за роботу 
без окулярів, а слюсар Пустовойт відмовився пройти медичний огляд. Голова 
правління підприємства, отримавши дозвіл профкому, звільнив їх за п. 3 ст. 40 
КЗпП. Визначити, чи правильні дії голови правління підприємства? 

5. Гр. Василенко одержав листа з Рогатинської районної державної 
податкової інспекції, з якого видно, що оскільки Василенко та його дружина 
ведуть особисте селянське господарство, їм необхідно зареєструватися як 
підприємці і сплачувати податки згідно з чинним законодавством. Водночас 
Василенко повинен вести селянське господарство індивідуально, маючи на меті 
тільки виробництво сільськогосподарської продукції для задоволення власних 
потреб, а також йому заборонялося надавати послуги з використання майна 
господарства, організовувати відпочинок для інших осіб у рамках чинного 
законодавства України щодо сільського зеленого туризму з метою отримання 
доходу від такої діяльності. Василенко за роз’ясненням щодо правомірності вимог 
податкової інспекції звернувся до юридичного відділу управління 
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агропромислового розвитку Рогатинської районної державної адміністрації. Дайте 
письмову відповідь.  

6. Секретар Торговицької сільської ради зобов’язав громадян, що ведуть 
особисте селянське господарство на території ради, стати на облік в районній 
раді, а також зареєструвати права на земельні ділянки, які надані фізичним особам 
у власність чи оренду для ведення особистого селянського господарства, у 
сільській раді. Які порушення законодавства мають місце? Підготуйте письмову 
відповідь.  

7. Для реалізації надлишків вирощеної овочевої продукції (перцю, 
цибулі, капусти) сімнадцятирічний гр. Сидорчук як член особистого селянського 
господарства без дозволу його батьків уклав договір купівлі-продажу зазначеної 
продукції з приватним підприємцем Завадою. Водночас з дозволу батьків 
реалізував на одному із ринків м. Івано-Франківська молоко і молочну продукцію, 
які є власністю особистого селянського господарства, без необхідних документів. 
Дайте відповідь на такі запитання: а) чи можуть неповнолітні члени особистого 
селянського господарства укладати договір щодо реалізації сільськогосподарської 
продукції? б) в яких формах здійснюється реалізація надлишків 
сільськогосподарської продукції, вирощеної в особистих селянських 
господарствах? в) за наявності яких документів можлива реалізація на ринках 
сільськогосподарської продукції, вирощеної в особистих селянських 
господарствах?  

 

Рекомендовані нормативні джерела: 

 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року із змін. і доп. станом на 
28 квітня 2009 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-
15. 

3. Земельний кодекс України від 21 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3852-12. 

4. Кодекс законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-
08. 

5. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-
14. 

6. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-
15. 



 38

7. Про колективне сільськогосподарське підприємство: закон України 
від 14.02.1992 р. № 2114-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 
документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2114-12. 

8. Про фермерське господарство: закон України від 19.06.2003 р. № 973-
IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/973-15. 

9. Про особисте селянське господарство: закон України від 15.05.2003 р. 
№ 742-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/742-15. 

10. Про оренду землі: закон України в ред. від 02.10.2003 р. № 1211-IV 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/161-14. 

11. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового 
комплексу в народному господарстві: закон України від 17.10.1990 р. № 400-XII 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/400-12. 

12. Про порядок викупу земельних ділянок громадянами (понад норму, 
яка приватизується безкоштовно) для ведення фермерського або особистого 
підсобного господарства: постанова Кабінету Міністрів України вiд 24.01.2000 р. 
№ 118 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/118-2000-%D0%BF. 

13. Про затвердження Правил торгівлі на ринках: спільний наказ 
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства 
внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, 
Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 
26.02.2002 р. № 57/188/84/105 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 
документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-02. 

 

Рекомендована література: 

 

1. Аграрне право України: Підручник / В.З. Янчук, В.І. Андрейцев, С.Ф. 
Василюк та ін.; За ред. В.З. Янчука. – 2-е вид. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 720 с. 

2. Аграрне право України: Підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, 
М.В. Гребенюк, І.В. Горіславська, І.М. Заріцька, В.І. Курило, Т.С. Новак, Л.О. 
Панькова, Ю.С. Петлюк, О.Ю. Піддубний; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с. 

3. Аграрне право України: Підручник / Н.О. Багай, Л.О. Бондар, В.К. 
Гуревський, О.В. Луняченко та ін.; За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 
448 с. 

4. Аграрне право України: Практикум / В. З. Янчук, А. М. Статівка, Н. І. 
Титова та ін.; За ред. В. З. Янчука. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 256 с. 



 39

5. Аграрне право: навч. посіб. / І.Б. Мачуська; Київ. нац. екон. ун-т ім. 
В.Гетьмана. – К., 2009. – 274 с. 

6. Аграрне право: навч. посіб. / Р. Є. Гентош, О. С. Котуха; Укоопспілка, 
Львів. комерц. акад. – Л., 2011. – 175 с. 

7. Аграрне право: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Жушман, В. 
М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін. ; за ред. В. П. Жушмана та А. М. Статівки. – 
Х.: Право, 2010. – 296 с. 

8. Аграрное право: Учебник / С.А. Боголюбов, М.М. Бринчук, Н.О. 
Ведышева; Под ред. М. И. Палладиной, Н. Г. Жаворонковой. – Проспект, 2001. – 
327 с. 

9. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части 
учебных курсов / Е.С. Бердников, Н. С. Гавриш, Е.Д. Глотова, В.К. Гуревский, 
И.И. Каракаш и др.; Под ред. А.А. Погребного, И.И. Каракаша – X.: ООО 
«Одиссей», 2000. – 368 с. 

10. Амбросов В. Я. Забезпечення державної підтримки 
сільськогосподарського виробництва в умовах членства України у СОТ / В. Я. 
Амбросов // Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С. 15–24. 

11. Васильчак С. В. Актуальні питання державної підтримки 
конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництв / С. В. Васильчак, 
М. Б. Дацюк-Томчук // Вісник Сумського національного аграрного університету. 
– 2009. – № 4. – С. 95–98.  

12. Волченко Н. В. Передбачувальні наслідки членства у СОТ для 
сільськогосподарських товаровиробників України / Н. В. Волченко // Економіка 
АПК. – 2009. – № 6. – С. 122–128. 

13. Запорожец А.М. Аграрное право: Учебное пособие / А.М. Запорожец. 
– Харьков: Консум, 1997. – 109 с. 

14. Кириленко І. Г. Трансформація соціально-економічних перетворень в 
сільському господарстві України : проблеми, перспективи / І. Г. Кириленко. – К.: 
ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2006. – 452 с. 

15. Клочко В. М. Значення вступу України до СОТ для агропромислового 
комплексу / В. М. Клочко, В. В. Мерчанський // Економічний простір. – 2009. – № 
22. – С. 13–21. 

16. Куліш М. Ю. Проблеми розвитку особистих селянських господарств / 
М. Ю. Куліш // Економіка АПК. – 2006. – № 7. – С. 144-146. 

17. Лебідь В.І. Правове становище особистих селянських господарств в 
Україні: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: 12.00.06 / 
Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка: – К; 2002. – 21 с. 

18. Месель-Веселяк В. Я. Реформування сільськогосподарського 
виробництва в Україні / В. Я. Месель-Веселяк // Вісник аграрної науки. – 1998. – 
№ 9. – С. 62. 

19. Проблеми права власності та господарювання у сільському 
господарстві. [монографія] / В.І. Семчик, Т.П. Проценко, П.Ф. Кулинич, О.Л. 
Поліводський, В.Л. Сонюк та ін. / Під ред. В.І. Семчика. –Київ: Інститут держави і 
права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 216 с. 



 40

20. Статівка А. Аграрні перетворення і роль особистих підсобних 
господарств громадян / А. Статівка // Право України. – 2000. – №5. – С. 27-29. 

21. Хвасенко А. Майнові відносини в особистих селянських 
господарствах: деякі питання / А. Хвасенко // Право України. – 2002. – №5 – С. 
96-98. 

22. Шульський М. Г. Особисті селянські господарства: стан, можливості і 
перспективи / М. Г. Шульський. – Львів : Край, 2006. – 280 с. 

23. Юрченко А. Д. Значення і розвиток особистих підсобних господарств 
в Україні / А. Д. Юрченко, В. М. Кулик // Землевпорядний вісник. – 2000. – № 1. – 
С. 1. 
 

 

Заняття № 9. 

 

Тема 9. 

Договірні відносини сільськогосподарських організацій 

 

1. Загальна характеристика, особливості договірних відносин в АПК та 
класифікація договорів в АПК.  

2. Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації 
сільськогосподарської продукції.  

3. Особливості аграрно-правового регулювання ринку зерна та заставних 
закупівель сільськогосподарської продукції. 

4. Науково-технічна продукція як об’єкт правового регулювання та обігу 
в сільському господарстві. 

5. Договори на передачу майнового права на науково-технічну 
продукцію та прав на її використання. 

6. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-
конструкторських і технологічних робіт у сфері сільського господарства. 

 

Контрольні питання: 

1. Які особливості притаманні аграрно-правовим договорам? 
2. Назвіть основні критерії для класифікації договорів у сільському 

господарстві та види таких договорів. 
3. Які види договорів належать до групи договорів на реалізацію 

сільськогосподарської продукції? 
4. У чому полягають особливості біржових договорів? 
5. Дайте визначення поняття контрактації? 
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6. Якими законодавчими актами регулюється порядок укладення та 
виконання договору контрактації? 

7. Хто є сторонами договору контрактації? 
8. Чим відрізняється договір контрактації від договору купівлі-продажу? 
9. Яким законом регулюється порядок заставних закупівель 

сільськогосподарської продукції? 
10. У чому полягає механізм заставних закупівель зерна? 
11. Що є предметом договорів на використання науково-технічної 

продукції у сільському господарстві? 
 

Практичні завдання: 

1. Правління колективного сільськогосподарського підприємства 
«Росія» запропонувало вам, як приватному адвокату, підготувати проект договору 
купівлі-продажу цукру російській торговій фірмі. Виконайте замовлення клієнта. 
Які нормативно-правові акти слід використати при підготовці такого контракту? 

2. Міжрайонне представництво захисту рослин (МПЗР) Спільного 
українсько-американського підприємства надіслало всім сільськогосподарським 
підприємствам Договір про спільну діяльність по вирощуванню продукції 
рослинництва, зазначивши в ньому, що воно виконує роботи по хімічному 
захисту рослин, використовуючи засоби захисту СП і власну техніку і, що 
вироблена продукція є їх спільною власністю та підлягає поділу: господарству – 
30%, МПЗР – 20%, СП – 50%. Керівники ряду господарств звернулись до вас з 
проханням дати аналіз проекту цього договору.  

3. Дайте аналіз виробничо-господарських відносин, які мають 
виникнути за заведеним договором, сутності обов'язків сторін за цим договором, 
обґрунтованості твердження, що це спільна діяльність, а не звичайне постачання 
на агросервіс.  

4. Радгосп закупив у фермера 200 ц сортового жита і здав його державі в 
рахунок виконання договору контрактації. Дайте правову оцінку цих дій. 

5. До вас звернулась група фермерів із замовленням підготувати їм 
найбільш оптимальні моделі продажу своєї продукції через Аграрну біржу, а 
також роз'яснити «грядок укладення контрактів на біржі, в тому числі з 
іноземними покупцями. Підготуйте необхідне роз'яснення. 

6. Городенківський цукровий завод уклав договір (контракт) з 
бурякосіючим господарством (с. Острівець) на переробку цукрових буряків 
урожаю 2012 р. Цим договором визначаються умови виробництва, поставки та 
переробки сировини для виробництва цукру. Виробник бере на себе зобов’язання 
продати замовнику цукрові буряки, що відповідає вимогам стандарту за умови 16 
% цукристості. Вартість 1 т сировини дорівнює 84 грн. Замовник оплачує 
виробнику в заліковій вазі за ціною, встановленою міжвідомчою комісією з 
питань регулювання ринку цукру (84 грн. з ПДВ) за 1 т при базисній цукристості. 
Замовник надає виробнику цукросировини аванс в обсязі за домовленістю сторін 
у грошовій або натуральній формі. Аванс у грошовій формі виділяється за умови 
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надання заводу кредиту у грошовій формі. Розрахунки з виробником сировини 
здійснюються в міру надходження коштів від реалізації цукру на спеціальний 
рахунок замовника, з якого 60 % суми одразу перераховуються на спеціальний 
рахунок виробника цукросировини. Виробник цукросировини має право 
одержувати 62,5 % жому і мелясу, а 37,5 % залишається переробнику згідно з 
порядком укладення цього договору. Якою є відповідальність у разі порушення 
умов договору? 

7. У проекті договору між ВСГК «Лан» і райагрохімслужбою на 
виконання робіт з агрохімічного обслуговування (ґрунтів, наземних вод 
(водоймищ), артезіанських колодязів та ін.) було зазначено: основна кількість 
робіт виконується під час весняно- та осінньо- польового сезонів; робоча сила 
надається замовником у кількості та у строки (навіть дні), названі виконавцем; 
засоби пересування, житлове приміщення для робітників виконавця, виробниче 
приміщення, харчування надаються виконавцю безкоштовно, тобто за рахунок 
замовника; після відбору зразків замовник переводить на розрахунковий рахунок 
виконавця аванс у розмірі 75 % договірної вартості робіт; приймально-здавальний 
акт складається один – після виконання всього обсягу робіт – для здійснення 
кінцевого розрахунку; у разі неявки представника замовника акт складається без 
його участі з повідомленням райдержадміністрації; у разі ненадання робітників, 
транспорту, матеріалів, приміщення для робіт, житла працівникам у зазначені 
строки простій технічного персоналу виконавця оформляються актом в 
односторонньому порядку; у разі неявки замовника оплачується замовником у 
розмірі затвердженої вартості техніко-дня за кожний день простою. Правління 
ВСГК «Лан» не погодилося з умовами договору і звернулось за захистом до 
голови райдержадміністрації. В яких правових відносинах перебували сторони за 
договором? 
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