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ВСТУП 

 

Зважаючи на потужний природо-ресурсний потенціал 

України, який обумовлює перспективність ведення прибуткової 

сільськогосподарської діяльності, вивчення дисципліни 

«Аграрне право» є важливим компонентом навчальної програми 

для студентів спеціальності 081 «Право». Слід зауважити, що 

виробництво сільськогосподарської продукції з подальшою її 

переробкою та успішною реалізацією неможливі без знання 

основ правового регулювання відповідних правовідносин. Саме 

аграрне право є тією галуззю права, яка визначає правові основи 

сільськогосподарської діяльності в Україні. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є аграрні 

правовідносини, що виникають у процесі виробництва 

сільськогосподарської продукції, її переробки та реалізації 

земельного, трудового, майнового, організаційно-

управлінського, договірного та іншого характеру, а також 

правове регулювання окремих галузей сільського господарства. 

Місце дисципліни в навчальному процесі визначається її 

інтегральним характером, міждисциплінарним дискурсом, 

тісним зв’язком із базовими гуманітарними та фаховими 

спеціальними юридичними дисциплінами. 

Міждисциплінарні зв’язки визначаються комплексним 

характером навчальної дисципліни, що тісно повязана з низкою 

навчальних дисциплін (правознавство, теорія держави і права, 

міжнародне право, конституційне, цивільне, господарське, 

земельне, трудове право тощо), знання змісту яких є необхідним 

для розуміння та кращого засвоєння принципів і норм 

національної системи права. Окрім цього, набуття студентами 

знань з «Аграрного права» сприятиме якіснішому засвоєнню 

ними неюридичних дисциплін, передбачених навчальними 

планами, оскільки дає основу для розуміння правового 

механізму регулювання суспільних відносин. 

Метою вивчення навчальної дисципліни є: з’ясування 

поняття аграрного права як галузі права, науки та навчальної 

дисципліни, освоєння основних положень правового 

регулювання сільськогосподарської діяльності; з’ясування 

правового статусу суб’єктів аграрних правовідносин, сутності та 



принципів державного регулювання сільського господарства, 

порядку укладання сільськогосподарських договорів, правових 

основ зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських 

підприємств; набуття студентами досвіду роботи з нормативно-

правовими актами; формування правової культури здійснення 

сільськогосподарської діяльності. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у 

оволодінню сукупністю знань з аграрного права, а також умінь 

та навичок застосовувати їх під час вирішення практичних 

правових ситуацій. Останнє обумовлюється особливим 

значенням навчальної дисципліни «Аграрне право» у процесі 

підготовки фахівців юридичних спеціальностей. Увага 

акцентується на здобутті студентами знань і вмінь, необхідних у 

їхній майбутній практичній діяльності за фахом. Програма 

дисципліни містить теоретичний матеріал в обсязі, необхідному 

для формування у студентів вміння надалі самостійно 

орієнтуватися в аграрному законодавстві в разі виникнення 

такої потреби.  

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

– засвоєння основних понять аграрного права; 

– з’ясування особливостей предмета аграрного права та 

методів правового регулювання;  

– ознайомлення з джерелами аграрного права;  

– формування вмінь і навичок самостійного пошуку 

необхідних нормативно-правових актів та правильного їх 

використання під час вирішення ситуаційних завдань. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Аграрне 

право» студенти повинні 

знати: 

– визначення понять і категорій, що характеризують 

базові елементи механізму правового регулювання аграрних 

правовідносин; 

– ідентифікуючі ознаки галузі аграрного права (предмет і 

метод правового регулювання, принципи та система галузі); 

- основні принципи державного регулювання сільського 

господарства;  

- правові заходи щодо забезпечення продовольчої безпеки 

та пріоритетності соціального розвитку села;  



- специфіку правового регулювання земельних, трудових, 

майнових, договірних, виробничо-господарських відносин у 

сільському господарстві; 

– особливості правового режиму окремих суб’єктів 

аграрного права; 

– назви, структуру та зміст найважливіших законодавчих 

актів України у сфері сільського господарства. 

уміти: 

– характеризувати сутність аграрних правовідносин, їх 

ознаки, особливості правового регулювання;  

– аналізувати і тлумачити чинне аграрне законодавство;  

– застосовувати аграрно-правові норми до конкретних 

фактичних обставин;  

– орієнтуватися в основних тенденціях удосконалення й 

розвитку аграрного законодавства; 

– враховувати особливості здійснення окремих видів 

сільськогосподарської діяльності; 

– визначати порядок створення сільськогосподарського 

підприємства; 

– розробляти проекти сільськогосподарських договорів. 

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 

навчальної дисципліни «Аграрне право» містить вступ, 

програму та тематичний план навчальної дисципліни, методичні 

рекомендації до її самостійного вивчення та виконання 

індивідуальних завдань, порядок та критерії оцінювання знань 

студентів, а також термінологічний словник та список 

рекомендованих джерел інформації. 

Основна увага акцентується саме на правовому регулюванню 

господарської діяльності з урахуванням специфіки сільського 

господарства. Тому необхідно зосередитись на особливостях 

виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки та 

реалізації, які обумовлені впливом природних факторів. 

Передбачено можливість індивідуального вибору студентами 

галузей сільського господарства, правове регулювання яких 

вони б хотіли з’ясувати більш детально. 

Програма навчальної дисципліни «Аграрне право» 

затверджена вченою радою Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «ПУЕТ» (протокол № __ від 29.06.2016 р.) 



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

МОДУЛЬ 1 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ АГРАРНОГО ПРАВА 

 

Тема 1. Аграрне право як самостійна галузь права 

України.  
Юридична природа аграрного права України. Поняття та 

предмет аграрного права України, його зміст та особливості. 
Функції агарного права України. Принципи аграрного права 
України. Методи регулювання в аграрному праві України.  

Система аграрного права України. Співвідношення та 
взаємодія аграрного права з іншими галузями системи права. 

Питання еволюції аграрного права України. Історичні витоки 

аграрного права України. Розвиток аграрного права в умовах 

реформування аграрних відносин в Україні.  

Аграрне право України в умовах світових інтеграційних 

економічних та державно-правових перетворень: тенденції і 

перспективи. 

  
Тема 2. Джерела аграрного права. 
Поняття, особливості та класифікація джерел аграрного 

права України. Конституція України як джерело аграрного 
права України. Закони України та постанови Верховної Ради 
України як джерела аграрного права України. 

Міжнародні договори як джерела аграрного права України. 
Договори, Постанови, Директиви, Рішення Європейського 
Союзу в системі джерел аграрного права України. Проблеми 
адаптації аграрного законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу: тенденції та перспективи. Угоди Світової 
організації торгівлі у системі джерел аграрного права. 

Укази Президента України, нормативно-правові акти 
Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади 
як джерела аграрного права України. Рішення Конституційного 
Суду України у системі джерел аграрного права України. Акти 
органів судової влади з питань застосування законодавства у 
сфері регулювання аграрних відносин. Внутрішньогосподарські 
(локальні) нормативні акти. Значення, характеристика, 
класифікація та юридична сила локальних нормативно-правових 
актів. Засоби та шляхи вдосконалення аграрного законодавства 
України. 



Тема 3. Аграрні правовідносини. 
Механізм правового регулювання суспільних відносин у 

сільському господарстві. Поняття «аграрні правовідносини» в 
сучасних наукових дослідженнях. Ознаки аграрних 
правовідносин. Особливості аграрних правовідносин.  

Склад аграрних правовідносин. Суб’єкти аграрних 
правовідносин. Об’єкти аграрних правовідносин, їх види та 
характеристика. Зміст аграрних правовідносин. Юридичні факти 
як підстави виникнення, зміни та припинення аграрних 
правовідносин. 

Класифікація аграрних правовідносин. Внутрішні аграрні 
правовідносини як самостійний різновид аграрних 
правовідносин, їх об’єкти, суб’єкти, зміст та підстави 
виникнення. Зовнішні аграрні правовідносини: об’єкти, суб’єкти 
та особливості. 

Особливості проведення аграрної реформи в Україні. Аграрні 
договірні відносини у механізмі правового регулювання. 
Трудові відносини у сільському господарстві та особливості їх 
правового регулювання. 

 
Тема 4. Правове становище фермерських господарств як 

суб’єктів аграрних правовідносин. 
Поняття, особливості та юридичні ознаки фермерського 

господарства. Принципи діяльності фермерських господарств як 
основних суб'єктів аграрних правовідносин.  

Правові засади діяльності фермерського господарства. 
Становлення інституту фермерства в Україні. Значення 
фермерських господарств для агропромислового комплексу 
України. 

Право на створення фермерського господарства. Підстави та 
порядок надання земельних ділянок для ведення фермерського 
господарства. Створення фермерського господарства і його 
державна реєстрація.  

Склад фермерського господарства, права та обов'язки його 
членів. Голова фермерського господарства. Загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення членів 
фермерського господарства. 

Правовий режим майна фермерського господарства. 
Страхування майна фермерського господарства. Відчуження 
майна фермерського господарства. 

Господарська діяльність фермерського господарства. 
Забезпечення якості продукції, вирощеної фермерським 



господарством. Кооперація фермерських господарств. 
Оподаткування фермерського господарства. 

Земельні правовідносини у фермерському господарстві. 
Склад земель фермерських господарств. Використання земель 
фермерського господарства.  

Державна підтримка фермерського господарства.  
Умови та порядок припинення діяльності фермерського 

господарства.  
Відповідальність фермерського господарства. 
 

Тема 5. Сільськогосподарські кооперативи як суб’єкти 

аграрних правовідносин в Україні. 
Поняття та основні ознаки сільськогосподарських 

кооперативів. Правове регулювання діяльності 
сільськогосподарських кооперативів. Принципи кооперативної 
діяльності. Типи сільськогосподарських кооперативів. Види 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

Порядок створення сільськогосподарських кооперативів. 
Статут сільськогосподарського кооперативу. Право членства у 
сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу.  

Управління сільськогосподарськими кооперативами. Права 
та обов'язки членів сільськогосподарських кооперативів. 
Кооперативні підприємства та об'єднання. Право власності 
сільськогосподарських кооперативів. Неподільний та пайовий 
фонд. Право власності на пай. Особливості господарської 
діяльності виробничих та обслуговуючих 
сільськогосподарських кооперативів. Правила 
внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарських 
кооперативів. 

Державна підтримка сільськогосподарських кооперативів. 
Кооперативні об’єднання.  
Види та порядок реорганізації сільськогосподарських 

кооперативів. Добровільна та примусова ліквідація 
сільськогосподарських кооперативів. Процедура повернення 
пайового внеску у вигляді земельної ділянки члену 
кооперативу. 

 
Тема 6. Правове положення аграрних підприємств 

корпоративного типу як суб’єктів аграрних правовідносин. 
Поняття аграрного підприємства корпоративного типу. Види 

аграрних підприємств корпоративного типу. 
Сільськогосподарське акціонерне товариство. 



Сільськогосподарське товариство з обмеженою 
відповідальністю. Повне товариство. Сільськогосподарське 
товариство з додатковою відповідальністю. Командитне 
товариство.  

Правове регулювання діяльності аграрних підприємств 
корпоративного типу. Законодавство про сільськогосподарські 
товариства. 

Порядок створення аграрних підприємств корпоративного 
типу. Особливості права засновництва та права участі громадян 
в аграрних підприємствах корпоративного типу. 

Специфіка господарської діяльності аграрних підприємств 
корпоративного типу. Правовий режим майна аграрних 
підприємств корпоративного типу. Права та обов'язки учасників 
та засновників аграрних підприємств корпоративного типу. 
Характеристика системи органів управління аграрних 
підприємств корпоративного типу. 

Порядок, умови припинення права членства та права участі 
громадян у підприємствах корпоративного типу.  

Підстави та порядок припинення діяльності аграрних 
підприємств корпоративного типу. 

 
Тема 7. Специфіка особистих селянських господарств як 

суб’єктів аграрних правовідносин. 
Поняття, юридичні ознаки та особливості особистого 

селянського господарства. Нормативно-правові акти, що 
визначають правове становище особистого селянського 
господарства.  

Правовий режим майна, яке використовується для ведення 
особистого селянського господарства. Право на присадибну 
земельну ділянку, умови й порядок її надання. Правовий режим 
земель особистого селянського господарства. Порядок 
припинення права приватної власності та права користування 
земельною ділянкою.  

Особливості ведення особистого селянського господарства. 
Права та обов’язки членів особистого селянського господарства.  

Облік особистого селянського господарства. Державна 
підтримка особистого селянського господарства. Особливості 
страхування та пенсійне забезпечення членів особистого 
селянського господарства. Зайнятість членів особистого 
селянського господарства. 



Припинення ведення особистого селянського господарства. 
Вирішення спорів щодо ведення особистого селянського 
господарства. 

 
Тема 8. Державне регулювання сільського господарства 

за умов переходу до ринкової економіки. 
Правові засади державної регулятивної діяльності в 

сільському господарстві. 
Поняття та сутність державного регулювання сільського 

господарства в Україні, особливості на сучасному етапі 
розвитку суспільних відносин.  

Принципи державного регулювання сільського господарства 
в Україні. Принцип законності. Принцип створення рівних 
правових і економічних умов для розвитку аграрних 
товаровиробників усіх форм власності та організаційно-
правових форм. Принцип свободи підприємницької діяльності. 
Принцип поєднання галузевого і територіального розвитку. 
Принцип невтручання держави у безпосередню виробничо-
господарську діяльність суб’єктів аграрного виробництва. 
Принцип аграрного протекціонізму. Принципи сприяння 
розвитку аграрного ринку, пріоритетного розвитку 
сільськогосподарського виробництва і АПК в цілому, захисту 
національного аграрного товаровиробника, розвитку 
економічної конкуренції тощо. 

Форми регулятивної діяльності державних органів у 
сільському господарстві. Сутність правотворчої, 
правозастосовної та правоохоронної форм.  

Поняття методів державного регулювання сільського 
господарства. Способи адміністративно-правового та економіко-
правового методів державного регулювання. Методи дозволу та 
рекомендацій. 

Система органів державної влади в інституційно-
функціональному регулюванні аграрних відносин в Україні. 
Правові засади, форми, межі, способи участі органів державної 
влади у регулюванні аграрних відносин в Україні. Загальна 
характеристика функцій органів державної влади у сфері 
регулювання аграрних відносин в Україні. Функції і 
повноваження Верховної Ради України у сфері регулювання 
аграрних відносин. Функції і повноваження органів виконавчої 
влади у сфері регулювання аграрних відносин. Юрисдикція 
органів судової влади у забезпеченні регулювання аграрних 
відносин в Україні. 



Основні напрями та правові форми державної підтримки 
суб’єктів господарювання у сфері виробництва 
сільськогосподарської продукції, її переробки та реалізації. 

Правове регулювання оподаткування у сільському 
господарстві. 

 
Тема 9. Міжнародно-правове регулювання діяльності 

суб’єктів аграрних відносин. 
Організаційно-правове регулювання міжнародних аграрних 

відносин і його вплив на формування аграрного законодавства 
держав.  

Поняття і джерела аграрного права зарубіжних країн. 
Організаційно-правові форми сільськогосподарського 
виробництва в зарубіжних країнах. Правове регулювання 
сільськогосподарської оренди за кордоном. Договірні відносини 
аграрних товаровиробників у зарубіжних країнах. Загальна 
характеристика аграрного законодавства зарубіжних країн. 
Особливості агропромислової інтеграції за кордоном. Загальна 
характеристика зарубіжного законодавства про аграрну 
реформу. 

Міжнародні сільськогосподарські організації. Продовольча і 
сільськогосподарська Організація Обє'днаних Націй (ФАО). 
Світова продовольча програма (СПП). Всесвітня продовольча 
Раду (ВПР) як вищий орган ООН з проблем продовольства та 
інших суміжних питань. Всесвітня конференція з аграрної 
реформи і розвитку сільських районів (1979 р.), Всесвітня 
конференція з розвитку і раціонального використання рибних 
ресурсів (1974 р.), Міжнародна конференція з питань 
харчування (1994 р.). 

Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку 
(ІФАД). Механізм продовольчих кредитів у Міжнародному 
валютному фонді. Міжнародний надзвичайний продовольчий 
резерв.  

Загальна характеристика аграрного законодавства держав 
ЄС. Угода про Спільний аграрний ринок держав – учасниць 
СНД (1998 р.), Угода про співробітництво в галузі збереження і 
використання генетичних ресурсів культурних рослин держав-
учасниць СНД (1999 р.), Концепція аграрної політики. Аграрне 
законодавство країн-членів Європейського Союзу. Питання 
адаптації аграрного сектору економіки України в європейський 
простір.  



Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
сільськогосподарських підприємств. Поняття та види 
зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських 
підприємств. Правові засади тарифного регулювання експорту 
(імпорту) сільськогосподарської продукції. Правові засади 
нетарифного регулювання експорту (імпорту) 
сільськогосподарської продукції. Правове регулювання 
здійснення контролю за імпортом сільськогосподарської 
продукції. 

 
Тема 10. Правові вимоги СОТ до сільськогосподарської 

діяльності в Україні. 
Поняття права СОТ. Система угод СОТ: Генеральна угода з 

тарифів і торгівлі, Угода про заснування СОТ, Угода про 
сільське господарство, Угода про технічні бар’єри у торгівлі, 
Угода про санітарні та фітосанітарні заходи. Угода про 
державні закупівлі. Загальна характеристика Угоди СОТ про 
сільське господарство.  

Процес набуття Україною членства у СОТ. Протокол про 
вступ України до СОТ. Значення членства України у СОТ. 
Гармонізація права СОТ та України.  

Правові вимоги СОТ до виробництва сільськогосподарської 
продукції рослинного походження. Правова регламентація 
виробництва сільськогосподарської продукції тваринного 
походження у контексті вимог СОТ. Вимоги до якості та 
безпечності сільськогосподарської продукції. Співвідношення 
стандартів та технічних регламентів на сільськогосподарську 
продукцію. Процедури оцінки відповідності.  

Правові вимоги до переробки сільськогосподарської 
продукції. Особливості застосування санітарних та 
фітосанітарних заходів, передбачених Угодою СОТ про 
застосування санітарних та фітосанітарних заходів.  

Правове забезпечення реалізації вітчизняної 
сільськогосподарської продукції. Заборона використовувати 
технічні бар’єри у торгівлі.  

Державна підтримка сільського господарства відповідно до 
вимог СОТ. 

 
 
 
 
 



МОДУЛЬ 2. 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

АГРАРНИХ ПРАВОВІДНОСИН. 
 
Тема 11. Правовий режим майна сільськогосподарських 

товаровиробників. 
Нормативно-правові акти, що визначають правовий режим 

майна сільськогосподарських товаровиробників. Поняття та 
елементи правового режиму майна сільськогосподарських 
товаровиробників. Джерела формування майна 
сільськогосподарських товаровиробників. Право власності, 
право господарського відання та право оперативного управління 
як правові режими майна, їх порівняльна характеристика. 
Правовий режим фондів сільськогосподарських 
товаровиробників.  

Порядок і умови приватизації майна державних 
сільськогосподарських підприємств. Загальні засади правового 
регулювання приватизації у аграрному секторі економіки.  

Правове регулювання паювання майна в аграрному секторі 
економіки. Поняття і ознаки майнового паю. Право на майновий 
пай. Правове регулювання використання майнових паїв.  

Договірні орендні майнові відносини. Особливості лізингу як 
виду оренди майна для сільськогосподарських потреб. 

 
Тема 12. Правове регулювання використання природних 

ресурсів у сільському господарстві. 
Правові форми використання природних ресурсів у 

сільському господарстві. Конституційні основи та законодавче 
забезпечення використання природних ресурсів у виробництві 
сільськогосподарської продукції. 

Право на загальне і спеціальне природокористування у 
виробництві сільськогосподарської продукції. 

Використання природних ресурсів у виробництві 
сільськогосподарської продукції на праві приватної, державної і 
комунальної власності. 

Використання природних ресурсів на праві оренди для  
виробництва сільськогосподарської продукції.  

Характеристика організаційно-правового забезпечення 
раціонального використання природних ресурсів у процесі 
виробничо-господарської діяльності суб’єктів аграрного 
підприємництва.  



Правове регулювання водокористування в сільському 
господарстві. 

Правова регламентація надрокористування в 
сільськогосподарському виробництві. 

Правове забезпечення використання тваринного світу у 
сільському господарстві.  

Правове регулювання використання рослинного світу в 
сільськогосподарському виробництві.  

Правова регламентація лісокористування в сільському 
господарстві. 

 
Тема 13. Правове регулювання сільськогосподарського 

землевикористання. 
Правове регулювання землекористування в сільському 

господарстві. Характеристика організаційно-правового 
забезпечення раціонального використання земель. Права та 
обов'язки суб'єктів аграрного підприємництва щодо 
використання земель сільськогосподарського призначення, їх 
збереження та підвищення родючості. Охорона земель. 
Юридична відповідальність землевласників і землекористувачів 
за шкоду, заподіяну землям сільськогосподарського 
призначення та іншим природним об'єктам. 

Землі сільськогосподарського призначення як об'єкт 
правового регулювання. Поняття та склад земель 
сільськогосподарських підприємств. Суб’єкти 
сільськогосподарського землекористування. Право власності на 
землі сільськогосподарських підприємств.  

Оренда земель сільськогосподарського призначення. 
Емфітевзис (право користування земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб). Підстави виникнення 
емфітевзису. Договір про емфітевзис. Об’єкт договору 
емфітевзису. Форма договору емфітевзису. Зміст договору 
емфітевзису. Припинення емфітевзису. 

Права та обов'язки сільськогосподарських 

землекористувачів. Гарантії земельних прав власників землі та 

землекористувачів. Плата за землю. Земельний податок і 

орендна плата. Визначення його розміру та порядок сплати.  
Особливості використання земель сільськогосподарського 

призначення на праві постійного користування для виробництва 
сільськогосподарської продукції. Специфіка використання землі на 
праві користування чужою земельною ділянкою для 



сільськогосподарських потреб. Особливості використання 
розпайованих земель сільськогосподарського призначення.  

Підстави та порядок припинення права власності та права 

користування земельними ділянками.  

Сутність, особливості та основні напрями земельної реформи 

в сільському господарстві.  
 
 
Тема 14. Правове регулювання трудових відносин у 

сільському господарстві. 
Загальна характеристика правового регулювання трудових 

відносин у сільському господарстві. Особливості правового 
регулювання трудових відносин у сільськогосподарських 
підприємствах. Порядок виникнення і припинення трудових 
відносин у сільськогосподарських підприємствах.  

Правові форми організації праці в сільськогосподарських 
підприємствах. Підбір, підготовка та розстановка кадрів 
сільськогосподарського виробництва. Робочий час і час 
відпочинку працівників сільського господарства. Облік 
робочого часу в сільськогосподарських підприємствах. Право на 
відпочинок працівників сільського господарства. Правове 
забезпечення додержання дисципліни праці на підприємствах 
АПК. Правове забезпечення підготовки кадрів для села. 
Особливості правового регулювання оплати праці в сільському 
господарстві.  

Правове регулювання охорони праці в сільському 

господарстві. Поняття охорони праці в сільському господарстві. 

Організація охорони праці в сільськогосподарських 

підприємствах. Система органів, що здійснюють нагляд за 

дотриманням правил охорони праці та здоров'я працівників 

сільського господарства. Порядок розгляду трудових спорів 

працівників сільського господарства. Охорона праці окремих 

категорій працюючих у сільському господарстві. Особливості 

охорони праці в галузях сільського господарства. 
 
Тема 15. Правове регулювання договірних відносин 

сільськогосподарських товаровиробників. 
Конституційні та законодавчі основи договірних відносин у 

сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. 



Поняття та види аграрно-договірних зобов’язань з виробництва і 
реалізації сільськогосподарської продукції. 

Договір як основна форма регулювання товарно-грошових 

відносин в агропромисловому комплексі. Порядок укладення 

договорів сільськогосподарськими підприємствами. 
Класифікація договорів, які укладаються в 

агропромисловому комплексі. Договори у сфері матеріально-
технічного забезпечення сільськогосподарських товариствах. 
Договори у сфері реалізації сільськогосподарської продукції. 
Контрактація сільськогосподарської продукції. Договірне 
регулювання реалізації сільськогосподарської продукції через 
Аграрний фонд. Договори кредитування та фінансового лізингу 
за участю аграрних товаровиробників. Договори з виробничо-
технічного обслуговування. Правове регулювання біржового 
сільськогосподарського ринку. Біржові угоди з 
сільськогосподарською продукцією. Договірні орендні 
правовідносини. Особливості укладення державних контрактів. 
Договори на використання науково-технічної продукції у 
сільському господарстві. Науково-технічна продукція як об'єкт 
правового регулювання та обігу в сільському господарстві. 
Договори на передачу майнового права на науково-технічну 
продукцію та прав на її використання. Права на сорт як окремий 
предмет договору на використання науково-технічної продукції. 
Права на селекційні досягнення у тваринництві як окремий 
предмет договору на використання науково-технічної продукції. 
Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-
конструкторських і технологічних робіт у сфері сільського 
господарства. 

Порядок розгляду спорів, що виникають з договірних 

відносин, однією зі сторін у яких є суб'єкт аграрного 

господарювання. 
 
Тема 16. Організаційно-правові форми юридичного 

обслуговування суб’єктів аграрного підприємництва. 
Поняття юридичного обслуговування 

сільськогосподарського підприємства. Нормативно-правові 
акти про юридичну службу в сільському господарстві. Суб'єкти 
– виконавці юридичного обслуговування 
сільськогосподарського підприємства. Договори на юридичне 
обслуговування суб’єктів аграрного права. Юридичне 
обслуговування внутрішньогосподарських (управлінських, 



членських, трудових, майнових) правовідносин 
сільськогосподарського підприємства. Юридичне 
обслуговування з питань зовнішніх (договірних, 
позадоговірних, земельних, господарських) правовідносин 
сільськогосподарського підприємства. 

Правове забезпечення сільськогосподарського дорадництва. 
Поняття, зміст і завдання сільськогосподарської дорадчої 
діяльності. Правові засади професійного навчання 
сільськогосподарських дорадників. Юридичні підстави 
здійснення аграрної дорадчої діяльності. Правові засади 
фінансування дорадчої діяльності. 

 
Тема 17. Правове регулювання соціального розвитку 

українського села. 
Правове регулювання соціального розвитку села. 

Соціальний розвиток села як інститут аграрного права. 
Поняття та принципи соціального розвитку села. Сільська 
поселенська мережа як об’єкт аграрно-правового регулювання. 
Конституційні і законодавчі основи правового забезпечення 
соціального розвитку сільської поселенської мережі в Україні. 
Загальна характеристика Закону України «Про пріоритетність 
соціального розвитку села та агропромислового комплексу в 
народному господарстві України» від 15 травня 1992 р. 
Джерела фінансування соціальної сфери села. Організаційно-
правові засади підготовки спеціалістів для села. 

Правовий режим об'єктів соціальної інфраструктури села. 
Правове регулювання житлового будівництва та комунального 
господарства на селі. Правове забезпечення інженерного 
облаштування сільських територій. Правове забезпечення 
будівництва та ремонту шляхів із твердим покриттям у 
сільській місцевості. Правове регулювання побутового 
обслуговування жителів села. Правове забезпечення 
медичного обслуговування жителів села. Правове регулювання 
відносин в освітній сфері у сільській місцевості. Правові 
засади соціально-культурного обслуговування сільських 
мешканців. Правове забезпечення фізкультурно-спортивного 
обслуговування сільських мешканців. 

 
Тема 18. Правове регулювання господарської діяльності 

у сільському господарстві. 
Поняття, сутність, принципи господарської діяльності 

суб’єктів аграрного господарювання та її правове 



регулювання. Спеціалізація сільськогосподарських 
підприємств. 

Правове регулювання виробничо-господарської діяльності 
сільськогосподарських підприємств. Поняття виробничо-
господарської діяльності аграрних товаровиробників. Поняття і 
види виробничо-господарської спеціалізації аграрних 
товаровиробників. Планування виробничо-господарської 
діяльності суб’єктів аграрного господарювання  

Правове регулювання якості та безпечності 
сільськогосподарської продукції. Поняття і зміст якості та 
безпечності сільськогосподарської продукції. Правове 
регулювання запровадження у виробництво 
сільськогосподарської продукції генетично-модифікованих 
організмів. Стандартизація і сертифікація як нормативні засади 
якості й безпечності сільськогосподарської продукції.  

Фінансова діяльність сільськогосподарських 
товаровиробників. Правове регулювання сплати фіксованого 
сільськогосподарського податку. Особливості страхування у 
сільському господарстві. Поняття та класифікація видів 
страхування у сільському господарстві. Договір страхування за 
участю сільськогосподарських підприємств: поняття, зміст та 
специфіка. Правове регулювання інвестицій у сільське 
господарство. Загальні правові засади формування аграрних 
інвестиційних відносин. Поняття і зміст аграрних 
інвестиційних правовідносин. Особливості правового режиму 
регулювання інвестиційної діяльності вітчизняних та 
іноземних інвестицій у сільському господарстві України. 

 
 
Тема 19. Правове регулювання рослинництва та 

селекції рослин. 
Правове регулювання рослинництва. Загальна 

характеристика правового регулювання галузі рослинництва. 
Правова охорона прав на сорти рослин. Суб'єкти і об'єкти 
насінництва та розсадництва. Порядок реалізації насіння і 
садивного матеріалу. Правове регулювання захисту 
сільськогосподарських рослин. Карантинний режим як прояв 
особливого режиму захисту рослин. Правові аспекти 
вирощування наркотичних рослин.  

Правові засади вирощування зернових культур. Поняття та 
юридичні ознаки виробництва, зберігання та реалізації зерна 
як видів сільськогосподарської діяльності. Особливості 



правового статусу виробників зерна. Інституційно-
функціональне забезпечення виробництва, зберігання та 
реалізації зерна. Державні стандарти на зерно.  

Особливості вирощування технічних культур. Правове 
регулювання буряківництва. Поняття та юридичні ознаки 
вирощування цукрового буряку. Специфіка юридичної 
відповідальності за порушення законодавства у сфері 
цукробуряківництва. 

Специфіка овочівництва та вирощування плодово-ягідної 
продукції. Поняття та юридичні ознаки виноградарства як 
виду сільськогосподарської діяльності. Інституційно-
функціональне забезпечення виноградарства. Правові засади 
виноградарства. Державна підтримка виноградарства. 
Особливості юридичної відповідальності за порушення 
законодавства у сфері виноградарства. 

Правове регулювання селекційної діяльності у галузі 
рослинництва. Особливості правового статусу суб’єктів 
селекційної діяльності у рослинництві. Охорона прав на сорти 
рослин.  

 
Тема. 20. Правове регулювання тваринництва та 

племінної справи 
Загальна характеристика правового регулювання галузі 

тваринництва. Правове забезпечення ідентифікації та 
реєстрації сільськогосподарських тварин. Правове 
регулювання виробництва кормових добавок, преміксів та 
кормів для тварин. Правова регламентація поводження із 
сільськогосподарськими тваринами. Правові інститути 
скотарства, свинарства, бджільництва, рибництва, 
птахівництва, племінної справи у тваринництві. Правове 
регулювання виробництва інших продуктів тваринництва 
(хутра, яєць, шовку). Правове регулювання ветеринарної 
медицини. Правова охорона прав на штами мікроорганізмів. 

Правове регулювання ветеринарної справи в Україні. 
Правові засади ветеринарної справи. Правовий статус фахівців 
ветеринарної медицини в АПК. Правові заходи дотримання 
біологічної безпеки у сільськогосподарському тваринництві. 

Поняття та юридичні ознаки бджільництва як виду 
сільськогосподарської діяльності. Законодавче забезпечення 
державної підтримки бджільництва. Поняття та юридичні 
ознаки виробництва молока та молочних продуктів як виду 
сільськогосподарської діяльності. Правове регулювання 



безпечності та якості молока. Особливості юридичної 
відповідальності за порушення законодавства у сфері 
виробництва та реалізації молока. Поняття та юридичні ознаки 
рибництва (аквакультури) як виду сільськогосподарської 
діяльності. Законодавче забезпечення державної підтримки 
аквакультури. Особливості інституційно-функціонального 
забезпечення рибництва (аквакультури) та рибальства.  

Правове регулювання племінної справи у тваринництві. 
Юридичні ознаки та особливості племінної справи у сільському 
господарстві України. Особливості правового статусу суб’єктів 
племінної справи у тваринництві. Охорона прав на селекційні 
досягнення у тваринництві. 
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1 2 3 4 5 6 
Модуль І. Загальна характеристика аграрного права 

1. 
Аграрне право як 

самостійна галузь права 
України. 

7 2 2 
 

3 

2. Джерела аграрного права. 7 2 2 3 

3. Аграрні правовідносини. 7 2 2 3 

4. 

Правове становище 
фермерських господарств як 
суб’єктів аграрних 
правовідносин. 

7 2 2 3 

5. 

Сільськогосподарські 
кооперативи як суб’єкти 
аграрних правовідносин в 
Україні. 

6 - 2 4 

6. 

Правове положення 
аграрних підприємств 
корпоративного типу як 
суб’єктів аграрних 
правовідносин. 

6 - 2 4 

7. Специфіка особистих 5 - 2 3 



1 2 3 4 5 6 
селянських господарств як 
суб’єктів аграрних 
правовідносин. 

8. 

Державне регулювання 

сільського господарства за 

умов переходу до ринкової 

економіки. 

5 - 2 3 
 

9 
Міжнародно-правове 

регулювання діяльності 
суб’єктів аграрних відносин.  

5 - 2 3 

10 
Правові вимоги СОТ до 

сільськогосподарської 
діяльності в Україні. 

5 2 - 3 

 Разом 60 10 18 32 

Модуль ІІ. Правове регулювання діяльності суб’єктів аграрних 

правовідносин 

11 
Правовий режим майна 

сільськогосподарських 
товаровиробників. 

7 2 2 3 

12. 

Правове регулювання 
використання природних 
ресурсів у сільському 
господарстві. 

4 - - 4 

13. 
Правове регулювання 

сільськогосподарського 
землевикористання. 

7 2 2 3 

14. 
Правове регулювання 

трудових відносин у 
сільському господарстві. 

7 2 2 3 

15. 

Правове регулювання 
договірних відносин 
сільськогосподарських 
товаровиробників. 

8 2 2 4 

16. 

Організаційно-правові 
форми юридичного 
обслуговування суб’єктів 
аграрного підприємництва. 

6 - 2 4 



1 2 3 4 5 6 

17. 
Правове регулювання 

соціального розвитку 
українського села.  

4 - - 4 

18. 
Правове регулювання 

господарської діяльності у 
сільському господарстві 

7 2 2 3 

19. 
Правове регулювання 

рослинництва та селекції 
рослин 

5 - 2 3 

20. 
Правове регулювання 

тваринництва та племінної 
справи 

5 - 2 3 

 Разом 60 10 16 34 

 
Разом із навчальної 

дисципліни 

120 20 34 66 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«АГРАРНЕ ПРАВО» 

для студентів заочної форми навчання  

спеціальності 081 «Право» 

 

№ 
п/п 

Назва модуля, 
теми 

Кількість годин за видами 
занять 
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1 2 3 4 5 6 
Модуль І. Загальна характеристика аграрного права 

1. 
Аграрне право як самостійна 

галузь права України. 
6 2 2 2 

2. Джерела аграрного права. 4  2 2 

3. Аграрні правовідносини. 4 2  2 

4. 
Правове становище фермерських 

господарств як суб’єктів аграрних 
правовідносин. 

2   2 

5. 
Сільськогосподарські 

кооперативи як суб’єкти аграрних 
правовідносин в Україні. 

2   2 

6. 

Правове положення аграрних 
підприємств корпоративного типу 
як суб’єктів аграрних 
правовідносин. 

2   2 

7. 
Специфіка особистих селянських 

господарств як суб’єктів аграрних 
правовідносин. 

2   2 

8. 
Державне регулювання сільського 

господарства за умов переходу до 

2   2 



1 2 3 4 5 6 

ринкової економіки. 

9 
Міжнародно-правове 

регулювання діяльності суб’єктів 
аграрних відносин.  

2   2 

10 
Правові вимоги СОТ до 

сільськогосподарської діяльності в 
Україні. 

2   2 

 Разом 28 4 4 20 

Модуль ІІ. Правове регулювання діяльності суб’єктів аграрних 

правовідносин 

11 
Правовий режим майна 

сільськогосподарських 
товаровиробників. 

2   2 

12. 
Правове регулювання 

використання природних ресурсів у 
сільському господарстві. 

2   2 

13. 
Правове регулювання 

сільськогосподарського 
землевикористання. 

4   4 

14. 
Правове регулювання трудових 

відносин у сільському господарстві. 
4   4 

15. 

Правове регулювання 
договірних відносин 
сільськогосподарських 
товаровиробників. 

2   2 

16. 

Організаційно-правові форми 
юридичного обслуговування 
суб’єктів аграрного 
підприємництва. 

2   2 

17. 
Правове регулювання 

соціального розвитку українського 
села.  

2   2 

18. 
Правове регулювання 

господарської діяльності у 
сільському господарстві 

4 2  2 

19. 
Правове регулювання 

рослинництва та селекції рослин 
2   2 



1 2 3 4 5 6 

20. 
Правове регулювання 

тваринництва та племінної справи 
2   2 

 Разом 26 2 - 24 

 Разом із навчальної дисципліни 54 6 4 44 

 



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО 
ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

АГРАРНОГО ПРАВА 

 

Тема 1. Аграрне право як самостійна галузь права 

України.  

 

Основні терміни та поняття: аграрне право, предмет 

аграрного права, методи регулювання в аграрному праві, 

функції агарного права, принципи аграрного права, система 

аграрного права. 

 

Перша тема є вступною до вивчення навчальної дисципліни 

«Аграрне право». Слід звернути увагу на неоднозначне 

ставлення науковців до визначення аграрного права як 

самостійної чи комплексної галузі права. Більшість із них 

вважає, що аграрне право є самостійною галуззю права, про що 

свідчить наявність у нього власного предмету та методів 

правового регулювання. Дехто із науковців стверджує, що 

аграрне право є підгалуззю господарського чи цивільного права. 

Однак таким чином можна всі галузі права об’єднати у приватне 

право та публічне право, що суперечило б сучасним тенденціям 

до диференціації правової матерії. 

Аграрне право – це галузь права, яка регулює суспільні 

відносини щодо виробництва сільськогосподарської продукції, 

її переробки та реалізації. Предметом цієї газузі права є 

інтегровані суспільні відносини в сфері сільськогосподарської 

діяльності майнового, земельного, трудового, господарського та 

організаційно-управлінського характеру, що складаються у 

процесі виробництва сільськогосподарської продукції, її 

переробки та реалізації. 
Чільне місце в системі аграрних відносин посідають майнові 

відносини, які виникають між різноманітними суб’єктами 
сільськогосподарського виробництва. Суб’єкти аграрного 
підприємництва всіх форм власності і легальних організаційно-
правових форм господарювання вимушені вступати в 



різноманітні, які виходять за їх межі, правовідносини з 
реалізації продукції, придбання сільськогосподарської техніки, 
паливно-мастильних та інших матеріалів, без яких 
сільськогосподарське виробництво неможливе. Водночас 
усередині самих цих суб’єктів виникають багатогранні 
відносини, пов’язані з розподілом прибутків та дивідендів, 
одержанням земельного чи майнового паю при виході зі складу 
юридичних осіб і т. д. Однак найважливішими є земельні та 
трудові правовідносини, адже сільськогосподарське 
виробництво – це праця людей на землі чи з допомогою землі. 
Тобто земельна ділянка виступає основним засобом 
виробництва та просторовим базисом його розміщення. 
Використання земельної ділянки та інших природних ресурсів 
потребує значних затрат праці, використання якої у сільському 
господарстві має свою специфіку. 

Оскільки предмет аграрного права становлять не однорідні, а 
цілий комплекс пов'язаних між собою характером виробництва 
різних правовідносин, то слід говорити не про єдиний метод 
правового регулювання, а про різноманітність методів. 
Стосовно тих чи інших суспільних відносин, які виникають в 
умовах сільськогосподарського виробництва, застосовується і 
метод їх правового регулювання. 

У випадках, коли між суб'єктами господарювання в 
аграрному секторі виникають правовідносини власності, для їх 
регулювання застосовуються прийоми, засоби і способи 
цивільного методу правового регулювання – рівноправності 
сторін. Метод земельного законодавства застосовується у 
випадках регулювання земельних правовідносин в сільському 
господарстві. Управлінсько-організаційним відносинам, які є 
складовою частиною предмета аграрного права, властивий 
характер переважно методів господарського права. Отже, слід 
погодитися з правниками, які висловлюють думку про те, що 
аграрному праву притаманні три основних методи правового 
регулювання: дозвіл, припис, заборона, які знаходять своє 
вираження в диспозитивних і імперативних прийомах 
регулювання з урахуванням специфіки аграрних відносин. 

Досліджуючи питання принципів аграрного права слід врахувати, що 
це основоположні ідеї, що висловлені в законі (або випливають з нього), 
відповідно до яких здійснюється регулювання відповідних відносин. 

Основними принципами аграрного права України є: охорона 
власності; свобода підприємництва; рівність учасників аграрних 
відносин; рівність правової захищеності; пріоритетність розвитку 



сільського господарства; демократизація системи управління; державна 
підтримка сільського господарства; матеріальна зацікавленість 
працівників. 

При вивченні функцій аграрного права необхідно відштовхуватись 
від визначення їх як основних напрямків правового регулювання 
відносин щодо виробництва сільськогосподарської продукції, її 
переробки та реалізації. Основними функціями аграрного права України 
є: регулятивна; охоронна; виховна; превентивна. 

Зверніть увагу, що аграрне право розуміється не тільки як галузь 
права, а й як наука  на навчальна дисципліна. 

Аграрне право як наука – це система наукових знань про аграрне 
право, наукові теорії, уявлення та ідеї, що має своїм завданням 
дослідження закономірностей і ефективності регулювання аграрних 
правовідносин. 

Аграрне право України як навчальна дисципліна – це система 
наукових знань про аграрне право як галузь права, обов’язкових для 
вивчення у вищих навчальних закладах. 

Таким чином, терміном «аграрне право» охоплюються 
взаємопов'язані, але не тотожні поняття. Аграрне право слід 
розглядати як галузь права, галузь правової науки і навчальної 
дисципліни. Виходячи з цього й систему аграрного права 
необхідно розглядати в трьох аспектах. 

Система галузі аграрного права України – це структура галузі права, 
що включає норми, інститути, підгалузі. 

Система науки і навчальної дисципліни аграрного права містить 
загальну, особливу та спеціальну частини. 

Аграрне право як система норм регулює комплекс 
різноманітних суспільних відносин, що складаються в процесі 
організації сільськогосподарського виробництва. У цій 
внутрішньо узгодженій системі правові норми, блоки і елементи 
розміщені в ієрархічній послідовності. Правові інститути, їх 
елементи і блоки визначають права та обов'язки підприємств 
(незалежно від форм власності) по виробництву 
сільськогосподарської продукції, інститут членства, 
засновництва, самоврядування, регламентують відносини 
вступу і виходу із сільськогосподарських кооперативів, 
акціонерних товариств, орендних та інших підприємств і 
організацій аграрного сектора, правовий режим основних, 
оборотних та інших фондів суб'єктів аграрних відносин. 

Система науки аграрного права являє собою теоретичні 
положення про предмет, методи, джерела, суб'єктів і об'єктів 
аграрного права, про аграрні правовідносини, про державне 



регулювання сільського господарських відносин, організацію, 
дисципліну та охорону праці в сільському господарстві тощо.  

Аграрно-правова наука вивчає також зарубіжне 
законодавство в порівняльно-правовому його аналізі, правове 
регулювання земельних і аграрних перетворень у зарубіжних 
країнах. 

 

План лекційного заняття 

1. Поняття аграрного права. 

2. Предмет та методи регулювання в аграрному праві. 

3. Принципи аграрного права 

4. Система аграрного права. 

5. Функції аграрного права. 
 

План семінарського заняття
1
  

1. Визначення аграрного права України як галузі права, науки і 

навчальної дисципліни. 

2. Предмет та метод аграрного права України. 

3. Принципи та система аграрного права України. 

4. Функції аграрного права України. 

5. Шляхи реформування АПК. 

 

Тестові завдання для самоконтролю знань
2
 

1. Які сфери матеріального виробництва регулюються 
нормами аграрного права? 

а) сфера виробництва сільськогосподарської продукції; 
б) сфера реалізації сільськогосподарської продукції; 
в) сфера переробки сільськогосподарської продукції; 
г) сфери виробництва, переробки і реалізації 

сільськогосподарської продукції. 
 
2. Аграрне право України – це: 
а) галузь права, яка регулює суспільні відносини в сфері 

державного управління; 

                                                      
1
 Необхідно опрацювати теоретичний матеріал відповідно до плану 

семінарського заняття з метою його подальшого обговорення на 

семінарському занятті 
2 Із запропонованих варіантів відповіді Вам необхідно обрати один, який є 

правильним. 



б) галузь права, яка регулює суспільні відносини в сфері 
зайняття підприємницькою діяльністю; 

в) галузь права, що регулює комплекс пов’язаних між собою 
виробничо – господарських, земельних, майнових, трудових та 
організаційно – управлінських відносин, які складаються в 
процесі виробництва, переробки та реалізації 
сільськогосподарської продукції; 

г) галузь права, яка регулює майнові та особисті немайнові 
відносини. 

 
3. Які з перелічених нижче відносин не є предметом 

аграрного права? 
а) кримінальні; 
б) трудові; 
в) майнові; 
г) земельні. 
 
4. Аграрні правовідносини регулюються такими методами: 
а) методи дозволу, припису і заборони; 
б) деструктивний та методологічний методи; 
в) індуктивний і дедуктивний; 
г) емпіричний метод та метод дозволу. 
 
5. Метод дозволу, як один з методів регулювання аграрних 

відносин, полягає у: 
а) покладенні на суб’єктів аграрних правовідносин обов’язку 

вчинити певні дії, визначені законом; 
б) обмеженні вчиняти певні дії; 
в) вільному здійсненні тих видів діяльності, які дозволені 

законом і передбачені установчими документами аграрних 
товаровиробників; 

г) прямій вказівці діяти певним чином. 
 
6. Метод заборони, як один з методів регулювання аграрних 

відносин, полягає у: 
а) вільному здійсненні тих видів діяльності, які дозволені 

законом і передбачені установчими документами аграрних 
товаровиробників; 

б) обмеженні вчиняти певні дії; 
в) покладенні на суб’єктів аграрних правовідносин обов’язку 

вчинити певні дії, визначені законом; 
г) наданні особі права діяти певним чином. 



 
7. Які з нижчеперелічених принципів не відносяться до 

принципів аграрного права? 
а) рівність учасників аграрно–правових відносин; 
б) свобода аграрного підприємництва і добровільність 

вибору форм і напрямів господарської діяльності; 
в) пріоритетність розвитку агропромислового комплексу; 
г) всебічний контроль з боку державних органів виробничо–

господарської діяльності сільськогосподарських 
товаровиробників. 

 
Навчальні завдання

3
 

1. Здійснити порівняльний аналіз дефініцій аграрного права 
як галузі права. 

2. Розмежувати поняття «галузь аграрного права», «наука 
аграрного права», «навчальна дисципліна «Аграрне право». 

3. Скласти схему «Система аграрного права». 
4. Систематизувати інформацію щодо основних проблем 

аграрної сфери та правових шляхів їх вирішення. 
Інформаційні джерела: 49-55, 57-60, 65, 74, 82, 94. 
 
Тема 2. Джерела аграрного права. 
 
Основні терміни та поняття: джерела аграрного права, 

класифікація джерел аграрного права України, нормативно-
правові акти, правові прецеденти, рішення Конституційного 
суду України, адаптація аграрного законодавства, угоди 
Світової організації торгівлі, локальні акти аграрного 
законодавства, вдосконалення аграрного законодавства 
України. 

 

Опрацьовуючи цю тему, слід звернути увагу на базові 

поняття теорії держави і права, такі як право та його джерела, 

законодавство, нормативно-правовий акт, правовий прецедент, 

нормативно-правовий договір, правовий звичай. Це допоможе 

зрозуміти загальні риси джерел аграрного права, які притаманні 

праву уцілому. Потім необхідно з’ясувати особливості джерел 

аграрного права України.  

                                                      
3
 За результатами вирішення навчальних завдань рекомендується підготувати 

презентацію для її подальшого використання на семінарському занятті. 



Вивчення джерел аграрного права необхідно розпочати з 
визначення поняття джерел. Важливо врахувати, що 
Конституція є основоположним законом України, який містить в 
собі правові норми, що є основою аграрного права і аграрного 
законодавства. Особливу увагу необхідно звернути на статті 13, 
14, 36, 41, 42 Конституції України та визначити їх взаємозв’язок 
з аграрним правом. 

Серед аграрних законів слід розглянути такі, як «Про 

фермерське господарство», «Про сільськогосподарську 

кооперацію», «Про особисте селянське господарство» та ін. До 

підзаконних актів відносяться акти Президента України, акти 

Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств тощо. При 

цьому слід визначити мету прийняття таких актів та їх роль в 

системі джерел аграрного права України. 
Особливо детально слід розглянути питання класифікації 

джерел аграрного права. Так, за сферою впливу виділяють: 
уніфіковані джерела аграрного права (регулюють відносини між 
усіма видами аграрних суб’єктів) та диференційовані 
(стосуються лише певних видів суб’єктів); за способом 
легалізації: санкціоновані (визначені державою) та делеговані 
(прийняті внаслідок передання деяких повноважень щодо 
нормотворчості від одних суб’єктів до інших); за юридичною 
силою: закони (як приклад, Конституція України; Закони 
України) та підзаконні нормативно-правові акти (Укази і 
Розпорядження Президента України, Постанови Кабінету 
Міністрів України, відомчі нормативно-правові акти); за 
походженням: національне законодавство та міжнародні правові 
акти (конвенції, договори, пакти) й правові звичаї (наприклад, 
звичаї торгового мореплавства); за локалізацією: загально-
аграрні (регулюють відносини між суб’єктами) та 
внутрішньогосподарські (врегульовують відносини всередині 
господарюючого суб’єкта). 

Дискусійним є питання місця судової практики серед джерел 
аграрного права України. Слід пояснити, що судова практика – 
це діяльність суду загальної юрисдикції та господарського суду 
по однаковому застосуванню норм права при розгляді спорів. 

Відповідно до Закону України «Про судоустрій та статус 
суддів» Верховний Суд України узагальнює практику 
застосування права в Постановах Пленуму (як приклад, 
Постанова Пленуму ВСУ від 29.12.1992 «Про судову практику в 
справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, 



установам, організаціям їх працівниками»), звертається до 
Конституційного суду України за роз’ясненнями; Вищий 
господарський суд України, Вищий адміністративний суд 
України дають роз’яснення щодо застосування нормативних 
актів судами, аналізують судову статистику і практику, надають 
методичну допомогу судам першої інстанції. 

Поміркуйте, чи відносяться Постанови Пленуму Верховного 

Суду України до джерел права. Зважте, що частина науковців 

відносить їх до джерел права, інші ж заперечують це, адже такі 

акти не містять нових правових норм, а лише роз’яснюють 

особливості застосування останніх. 
Завершуючи вивчення другої теми курсу, необхідно окремо 

зупинитись на основних проблемах аграрного права, як-то: 
суперечливість, неповнота та декларативність законодавства; велика 
кількість, безсистемне розміщення та питома вага відомчих нормативних 
актів; неоднакова практика застосування права. 

Ці вади аграрного законодавства у певній мірі обумовлюють 
сучасні проблеми аграрної правотворчості в Україні. 

Одним із способів вирішення проблем аграрного 
законодавства в Російській Федерації вчені аграрники-
правознавці вбачають у прийнятті Основ аграрного 
(сільськогосподарського) законодавства. Прийняти Основи 
сільськогосподарського законодавства Союзу РСР і союзних 
республік пропонувало багато вчених аграрників-правознавців

 

(Козир, Петров). Творчо розвинув цю ідею Г. Бистров, який не 
тільки розробив концепцію, а й запропонував структуру цих 
Основ. Останнім часом така ж пропозиція мала місце й в 
Україні

. 
Однак прийняття в Росії таких Основ має сенс, оскільки 

вона є федеративною державою. Для України такий акт не 
потрібен з огляду як на її унітарну систему, так і на необхідність 
прийняття єдиного кодифікованого акта, норми якого повинні 
бути нормами прямої дії. 

В умовах вступу України до Світової організації торгівлі, 

чим вона прийняла на себе відповідні зобов'язання щодо змісту 

національного законодавства і його інтеграції з законодавством 

європейських країн, а також з урахуванням відновлення в 

Україні інституту права приватної власності на землю, 

закріплення рівності всіх форм власності та організаційно-

правових форм господарювання на землі, коли всіх приватних 

та інших аграрних товаровиробників визнано суб'єктами 



підприємницької діяльності, коли кардинально змінюється 

система привласнення, розподілу, обміну, поряд із новим 

Цивільним кодексом – основним комплексним кодифікаційним 

актом, що регулює аграрні відносини в Україні, має стати 

Аграрний кодекс України. У спеціальній літературі 

висловлюється думка, що регулювання аграрних суспільних 

відносин в Україні (так само як, наприклад, у Франції) має 

здійснюватися на засадах дуалізму зазначених кодексів. В 

Аграрному кодексі необхідно відобразити особливості сучасних 

аграрних суспільних відносин, рівноправність усіх форм 

власності, організаційно-правових форм і методів 

господарювання. Предметом правового регулювання 

запропонованого кодексу мають стати аграрні відносини, що 

становлять комплекс взаємопов'язаних майнових, 

підприємницьких, земельних, трудових, членських, 

учасницьких, управлінсько-контрольних суспільних зв'язків, які 

складаються у сфері виробничих, підприємницьких, споживчих 

відносин за участю суб'єктів аграрної підприємницької 

діяльності всіх форм власності, організаційно-правових форм і 

методів господарювання, відносин, спрямованих на насичення 

продовольчого ринку продуктами харчування, продовольством 

та сировиною рослинного і тваринного (в тому числі водного і 

мисливського) походження. Прийняття Аграрного кодексу 

України полегшило б попереднє ухвалення Закону України 

«Про сільське господарство» (проект якого запропонований 

професорами А.М. Статівкою та В.Ю. Уркевичем), що посприяє 

поступовому узгодженню аграрного законодавства. 

 

План лекційного заняття 

1. Поняття джерел аграрного права.  

2. Класифікація джерел аграрного права України. 

3. Конституція України як основа аграрного права 

України. 

4. Міжнародні договори як джерела аграрного права 

України. 

5. Шляхи вдосконалення аграрного законодавства 

України. 

 



План семінарського заняття 

1. Поняття та класифікація джерел аграрного права. 

2. Законодавчі акти як основа правового регулювання 

аграрних правовідносин. 

3. Підзаконні нормативні акти в системі джерел аграрного 

права. 

4. Особливості системи аграрного законодавства. 

5. Роль судової практики, міжнародних правових норм та 

звичаєвого права в регулюванні аграрних правовідносин. 

 

Тестові завдання для самоконтролю знань 
1. Які з перелічених нижче актів не відносяться до джерел 

аграрного права? 
а) закони; 
б) підзаконні нормативно-правові акти; 
в) Постанови Верховної Ради України; 
г) індивідуальні правові акти. 
 
2. Які з перелічених кодифікованих актів не здійснюють 

регулювання аграрних правовідносин в Україні: 
а) Цивільний кодекс України; 
б) Аграрний кодекс України; 
в) Земельний кодекс України; 
г) Кодекс законів про працю України. 
 
3. Визначити основне джерело аграрного права України: 

а) Аграрний кодекс України; 
б) Закон України «Про сільське господарство»; 
в) Земельний кодекс України; 
г) в аграрному праві відсутнє основне джерело. 
 
4. Консолідація, як один із засобів вдосконалення аграрного 

законодавства, - це: 
а) такий засіб удосконалення нормативних актів, коли в них 

включаються всі подальші зміни та доповнення, а частини, які 
втрачали своє значення, навпаки, вилучаються з акту; 

б) діяльність щодо об’єднання законодавства в укрупнені 
акти, кодекси; це такий спосіб систематизації законодавства, 
при якому упорядкування форми раніше виданого 
законодавства провадиться поряд з удосконаленням його змісту 
по суті; 



в) об’єднання нормативних актів, виданих у різний час з 
одного й того ж питання, але зосереджених у різних актах, у 
новий єдиний акт зведеного характеру; 

г) правотворча діяльність компетентних органів по усуненню 
з законодавчих актів колізій. 

 
5. Інкорпорація як один із засобів вдосконалення аграрного 

законодавства, - це: 
а) такий засіб удосконалення нормативних актів, коли в них 

включаються всі подальші зміни та доповнення, а частини, які 
втрачали своє значення, навпаки, вилучаються з акта; 

б) діяльність щодо об’єднання законодавства в укрупнені 
акти, кодекси; це такий спосіб систематизації законодавства, 
при якому упорядкування форми раніше виданого 
законодавства провадиться поряд з удосконаленням його змісту 
по суті; 

в) об’єднання нормативних актів, виданих у різний час з 
одного й того ж питання, але зосереджених у різних актах, у 
новий єдиний акт зведеного характеру; 

г) правотворча діяльність компетентних органів по усуненню 
з законодавчих актів колізій. 

 
6. Кодифікація, як один із засобів вдосконалення аграрного 

законодавства, - це: 
а) такий засіб удосконалення нормативних актів, коли в них 

включаються всі подальші зміни та доповнення, а частини, які 
втрачали своє значення, навпаки, вилучаються з акта; 

б) діяльність щодо об’єднання законодавства в укрупнені 
акти, кодекси; це такий спосіб систематизації законодавства, 
при якому упорядкування форми раніше виданого 
законодавства провадиться поряд з удосконаленням його змісту 
по суті; 

в) об’єднання нормативних актів, виданих у різний час з 
одного й того ж питання, але зосереджених у різних актах, у 
новий єдиний акт зведеного характеру; 

г) правотворча діяльність компетентних органів по усуненню 
з законодавчих актів колізій. 

 

 

 



7. Статут сільськогосподарського підприємства набуває 

юридичної сили з моменту : 

а) Затвердження установчими зборами засновників 

підприємства; 

б) Засвідчення статуту нотаріусом; 

в) Державної реєстрації сільськогосподарського підприємства; 

г) опублікування. 
 

Навчальні завдання
4
 

1. Правління сільськогосподарського виробничого 
кооперативу “Урожай” на своєму засідання розглянуло питання 
про затвердження Статуту кооперативу. Правління затвердило 
Статут з такими поправками: 1) порядок вступу до кооперативу 
і виходу з нього, а також розміри та порядок внесення вступного 
внеску і паю повинен визначатися в кожному окремому випадку 
залежно від матеріального становища заявників; 2) осіб, яких 
було виключено з кооперативу, вдруге не може бути прийнято; 
3) осіб, які  притягаються до кримінальної відповідальності в 
кооператив не приймати, а які є його членами виключити з 
кооперативу. Затверджений Статут був переданий 
райдержадміністрації для реєстрації. 

Чи повинен бути зареєстрований цей документ? Яка 
юридична сила актів колегіальних органів СГВК? За яких умов 
акти органів управління СГВК можуть визнаватися джерелами 
аграрного права? 

 
2. Публічне акціонерне товариство “Колос” вирішило 

виступити засновником сільськогосподарського виробничого 

кооперативу. Для цього були зібрані установчі збори, які  

прийняли Статут кооперативу і подали його разом із 

протоколом установчих зборів до райдержадміністрації. 

Держадміністрація відмовила у реєстрації кооперативу на тій 

підставі, що для затвердження Статуту необхідно збирати 

загальні збори членів кооперативу. 

                                                      
4
 Вирішення цього та наступних подібних завдань (у письмовій формі з 

подальшим обговоренням на практичному занятті) передбачає його аналіз та 

надання відповіді на поставлені питання з посиланням на чинні нормативно-

правові акти. 



Які документи необхідно було подати для реєстрації 

кооперативу? Якими нормативними актами слід 

користуватися для вирішення цих питань? 

 

3. Голова фермерського господарства “Баштан” звернувся до 

районного управління сільськогосподарського господарства; 

продовольства роз’яснити, який податок він має платити за 

землю, яка знаходиться в його власності і користуванні на праві 

оренди? 

Підготувати відповідь. Якими нормативними актами слід 

керуватися в даному випадку? 

 

Інформаційні джерела: 1-52, 60, 75, 84, 89-91, 95, 100, 102. 
 
Тема 3. Аграрні правовідносини. 
 
Основні терміни та поняття: аграрні правовідносини, 

ознаки аграрних правовідносин, особливості аграрних 
правовідносин, склад аграрних правовідносин, суб’єкти аграрних 
правовідносин, об’єкти аграрних правовідносин, зміст аграрних 
правовідносин, юридичні факти, класифікація аграрних 
правовідносин, внутрішні аграрні правовідносини, зовнішні 
аграрні правовідносини. 

 

Починати вивчення теми необхідно з детального визначення 

основних понять. Перш за все, слід з’ясувати значення терміну 

«аграрні правовідносини». Оскільки будь-яке визначення 

містить у собі основні ознаки предмета чи явища, для його 

правильного розуміння необхідно проаналізувати всі ознаки 

аграрних правовідносин. 
Ознаками аграрних правовідносин є такі: є видом суспільних 

відносин, що врегульовані нормами права; є комплексними; 
складаються із земельних, трудових, майнових тощо; виникають 
у сфері сільськогосподарської діяльності; мають специфічний 
суб’єктний склад. 

По першому питанню важливо також згадати, що загалом 
правовідносини – це суспільні відносини, врегульовані нормами 
права. Потім доцільно перейти до особливостей аграрних 
правовідносин, адже саме ними обумовлюється своєрідність 
визначення поняття аграрних правовідносин. 



Виділяють такі особливості аграрних правовідносин: 
пов’язані з оборотом землі; земля є одночасно головним засобом 
виробництва, просторовим базисом та місцем мешкання 
сільських жителів; складаються в процесі виробництва. 

Таким чином, аграрні правовідносини – це врегульовані 
аграрним правом та іншими суміжними з ним галузями права 
суспільні відносини, які виникають в аграрному секторі між 
рівноправними суб’єктами, наділеними суб’єктивними правами 
та обов’язками. 

Слід наголосити на тому, що в аграрних правовідносинах 
виражаються аграрно-правові норми. 

По другому питанню важливо наголосити, що такі елементи 
аграрних правовідносин, як суб’єкти, об’єкт та зміст утворюють 
їх склад. Доречно відзначити, що деякі вчені виділяють і 
четвертий елемент – юридичні факти. 

При вивченні третього питання необхідно встановити, що 
підставами виникнення будь-яких правовідносин, зокрема і 
аграрних, є юридичні факти, тобто життєві обставини, з якими 
закон пов’язує виникнення, зміну чи припинення 
правовідносин. Серед юридичних фактів виділяють: події – 
життєві обставини, що не залежать від волі людей; дії – життєві 
обставини, які є наслідками вольової, свідомої поведінки людей; 
розрізняють активні і пасивні; правомірні і протиправні дії; 
адміністративні акти – владні розпорядження уповноважених 
органів, обов’язкові для відповідних суб’єктів. 

Наявність кількох юридичних фактів у сукупності, які у 
сукупності є підставою виникнення, зміни та припинення 
аграрних правовідносин – це комплексний юридичний факт 
(юридичний склад).  

Прикладами підстав виникнення аграрних правовідносин є: 
членство (участь) в сільськогосподарському підприємстві, 
трудовий договір, аграрно-правовий договір, набуття майна у 
власність, заподіяння шкоди. Підставами зміни аграрних 
правовідносин може бути: внесення змін до договору, форс-
мажорні обставини тощо. Підстави припинення аграрних 
правовідносин є: припинення дії договору, вихід зі складу 
сільськогосподарського підприємства, відчудження майна тощо. 

Для впорядкування аграрні правовідносини прийнято 

класифікувати. Класифікацію можна здійснювати за різними 

критеріями: за галузевою ознакою; залежно від визначення 

чисельності суб’єктів; за кількісним складом суб’єктів; за 



функціональною роллю правових норм, на підставі яких вони 

виникають; залежно від змісту відносин; за характером дії 

зобов’язаного суб’єкта; залежно від поділу юридичних прав і 

обов’язків тощо. Найважливішим є поділ їх на 

внутрішньогосподарські, легалізаційні та зовнішні аграрні 

правовідносини. Далі слід розглянути кожний з цих видів. 
Внутрішні аграрні правовідносини – це урегульований 

нормами аграрного права комплекс суспільних відносин, що 
виникають між сільськогосподарськими підприємствами і їх 
членами, сільськогосподарськими підприємствами та 
найманими працівниками, сільськогосподарськими 
підприємствами та їх структурними підрозділами й органами 
управління щодо майна, земель, праці та інших об’єктів на 
підставі членства (участі) в сільськогосподарському 
підприємстві, трудового договору і надають їх учасникам 
взаємообумовлені права і обов’язки (виникають усередині 
господарюючого утворення, регулюються локальними нормами; 
серед внутрішніх аграрних правовідносин виділяють майнові, 
земельні, трудові, управлінські; у сфері рослинництва, 
тваринництва, овочівництва, рибоводства, звіроводства); є 
приватноправовими. 

Легалізаційними є правовідносини щодо визначення статусу 
суб’єктів агробізнесу. 

Зовнішньо-господарські аграрні правовідносини – це 

врегульований нормами права (аграрного та інших галузей) 

комплекс суспільних відносин, що виникають між 

сільськогосподарськими виробниками з одного боку та іншими 

видами господарюючих суб’єктів, фізичними особами, органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування – з 

другого з приводу конкретних об’єктів (майна, земель, праці) на 

підставі договору, через заподіяння шкоди, внаслідок видання 

нормативно-правових актів тощо і надають їх учасникам 

взаємообумовлені права і обов’язки у сфері 

сільськогосподарської та пов’язаної з нею діяльності 

(виникають між товаровиробниками; регулюються нормативно-

правовими актами; серед зовнішньо-господарських аграрних 

правовідносин виділяють договірні, позадоговірні (деліктні), 

комерційні, технологічні, податкові); містять приватний і 

публічний складники, є публічно правовими. 



 

План лекційного заняття 

1. Поняття та особливості аграрних правовідносин. 

2. Структурні елементи аграрних правовідносин. 

3. Підстави виникнення, зміни та припинення аграрних 

правовідносин. 

4. Класифікація аграрних правовідносин. 

 

План семінарського заняття 

1. Аграрно-правові норми. 

2. Поняття аграрних правовідносин і їх зв'язок з аграрно-

правовими нормами. 

3. Класифікація аграрних правовідносин. 

4. Склад аграрних правовідносин. 

5. Нормативно-правові акти, що регулюють аграрні 

правовідносини. 

 

Тестові завдання для самоконтролю знань 
1. Аграрні правовідносини – це: 
а) суспільні відносини, які регулюють поведінку суб’єктів в 

сфері державного управління; 
б) відносини, які регулюють порядок притягнення винних у 

вчиненні злочинів осіб до відповідальності; 
в) вид суспільних відносин, які складаються між суб’єктами з 

приводу виробництва, переробки і реалізації 
сільськогосподарської продукції; 

г) суспільні відносини щодо господарської діяльності 
аграрних товаровиробників. 

 
2. Що, крім суб’єктів та об’єктів, відноситься до елементів 

аграрних правовідносин? 
а) об’єктивна сторона аграрних правовідносин; 
б) суб’єктивна сторона аграрних правовідносин; 
в) зміст аграрних правовідносин; 
г) причинний зв’язок між суб’єктом та об’єктом. 
 
3. Основним об’єктом аграрних правовідносин є: 
а) споруди господарського призначення; 
б) земля; 
в) тварини; 



г) сільськогосподарська техніка, обладнання. 
 
4. Під подіями, як однієї із підстав виникнення, зміни і 

припинення аграрних правовідносин, розуміють: 
а) юридичні факти, які виникають незалежно від волі людей; 
б) юридичні факти, які виникають за волею людей; 
в) сукупність дій та нормативних актів, на підставі яких ці дії 

вчиняються; 
г) нормативні акти, прийнятті компетентними органами; 
 
5. Які з перелічених нижче відносин не можна віднести до 

внутрішніх аграрних правовідносин: 
а) земельні; 
б) податкові; 
в) відносини щодо укладення міжгосподарських договорів;  
г) трудові. 
 
6. Видами аграрних правовідносин є: 

а) членські; 

б) трудові; 

в) майнові; 

г) правильні усі варіанти. 
 
7. Аграрні правовідносини регулюються такими методами: 

а) методи дозволу, припису і заборони; 

б) деструктивний та методологічний методи; 

в) індуктивний і дедуктивний; 

г) емпіричний метод та метод дозволу. 

 

Навчальні завдання 

1. Іщенко Р.П., Іванов І.П., Петров К.Н., Сидоров К.Л. та 

Сулима І.П. вирішили створити акціонерне товариство, яке б 

займалось вирощуванням пшениці. Для цього вони зібрались на 

установчі збори. Як вклад у спільну справу  Іщенко Р.П. обіцяв 

передати трактор, Іванов І.П. – комору для збереження урожаю, 

Петров К.Н. – земельну ділянку, придбану через п’ять років 

після одруження, Сидоров К.Л. – акції ПАТ «Насіння», а 

Сулима І.П. – 10 000,00 доларів США. 

Які види аграрних правовідносин вбачаються в описаній 

ситуації? 



Проаналізуйте склад відповідних аграрних правовідносин. 

 

2. Сім'я Б. на Закарпатті відповідно до чинного законодавства 

займається зеленим туризмом. Для забезпечення збільшення 

обсягу послуг голова сім'ї звернувся із заявою до 

райдержадміністрації щодо виділення земельної ділянки для 

створення пункту технічного обслуговування автомобілів 

громадян, яка розташована в межах земель рекреаційного 

призначення. 
Визначте види та проаналізуйте склад аграрних 

правовідносин, що виникають між райдержадміністрацією та 
сім’єю Б. 

Якими нормативними актами врегульовуються ці 
правовідносини? 

 
3. Громадянин Іщенко Р.П., досягнувши 16-річного віку, 

вирішив відкрити свою справу. Для первинного накопичення 
капіталу та налагодження зв’язків, він прийняв рішення 
вступити до кооперативу «Соняшник». Для цього Іщенко Р.П. 
написав заяву про вступ, сплатив вступний та членський внески. 

 Чи приймуть Іщенка в члени кооперативу? 
 Які правовідносини виникають при цьому? 
 Проаналізуйте склад відповідних аграрних правовідносин. 

 
4. К. уклав договір оренди (ставка площею 2 га) для 

рибогосподарських потреб на строк до 2010 р. із 
райдержадміністрацією. При встановлення розміру орендної 
плати райдержадміністрація взяла за основу порядок визначення 
орендної плати за земельну ділянку, вкриту водою. На думку 
державного інспектора з використання та охорони земель, 
здійснення укладеного договору оренди водного об'єкта можливе 
лише за умови укладення договору оренди і земельної ділянки, 
підлеглої до ставка. 

Якими нормативними актами будуть врегульовані відносини 
щодо оренди ставка? 

Проаналізуйте склад цих правовідносин. 
 

5. Голова сільськогосподарського кооперативу за рахунок 
коштів кооперативу вирішив придбати земельну ділянку площею 
0,05 га для спорудження кіоску по продажу продуктів харчування 
членам кооперативу. На загальних зборах, де обговорювалося це 



питання, більшість членів кооперативу з рішенням голови 
погодилася. Інші заперечували через те, що згоду на укладення 
відповідної угоди щодо придбання земельної ділянки повинні 
надати всі члени кооперативу. Голова СГК звернувся за 
роз'ясненням до юридичної консультації. 

Вирішіть справу з посиланням на відповідні джерела аграрного 
права. 

Проаналізуйте склад аграрних правовідносин, що виникають. 

 

Інформаційні джерела: 51-60, 63. 

 
Тема 4. Правове становище фермерських господарств 

як суб’єктів аграрних правовідносин. 
 
Основні терміни та поняття: фермерське 

господарство, інститут фермерства, склад фермерського 
господарства, голова фермерського господарства, члени 
фермерського господарства, майно фермерського 
господарства. 

 
Питання правового регулювання діяльності фермерського 

господарства в Україні продовжує залишатись актуальним, що 

обумовлюється переходом на інший рівень розвитку названого 

інституту.  

Закон України «Про селянське (фермерське) господарство» 

від 20грудня 1991 року виконав свою історичну роль – 

відновлення фермерського сектору сільськогосподарського 

виробництва. Він встановив правові умови і визначив порядок 

одержання земельних ділянок для створення фермерських 

господарств і тим самим заклав юридичний фундамент їх 

виникнення вже в перші роки проведення земельної реформи в 

Україні. Проте з поглибленням ринкових перетворень в 

аграрному секторі економіки країни, цей Закон перестав 

відповідати новим реаліям функціонування фермерського 

господарства, тому було розроблено та прийнято новий закон у 

цій царині. 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про фермерське 

господарство» відносини, пов'язані зі створенням, діяльністю та 

припиненням діяльності фермерських господарств, 



регулюються Конституцією України, Земельним кодексом 

України, Законом України «Про фермерське господарство» та 

іншими нормативно-правовими актами України. 

Правову основу для створення, діяльності та припинення 

існування фермерського господарства становить законодавство, 

яке можна поділити на три групи: 

 загальне законодавство, яке діє стосовно усіх 

господарюючих суб’єктів; 

 галузеве (цивільне, господарське, трудове, земельне, 

екологічне, фінансове, податкове) яке закріплює певні 

однорідні суспільні відносини, що стосуються фермерського 

господарства; 

 фермерське законодавство, як специфічна спеціалізована 

комплексна галузь законодавства. 

Законодавчу основу суспільних відносин, пов’язаних з 

діяльністю фермерських господарств, складають положення 

Конституції України. Насамперед слід звернути увагу на статті 

14, 41, 42 Основного Закону. 

Так, в статті 41 Конституції України зафіксовано, що право 

приватної власності є непорушним, ніхто не може бути 

протиправно позбавлений цього права. В статі 42 зазначається, 

що кожен має право на підприємницьку діяльнісь, яка не 

заборонена законом. Тому створення і ведення фермерського 

господарства є конституційним правом громадян України, які 

виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську 

продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою 

отримання прибутку. Стаття 14 Конституції України визначає 

основні правові засади щодо землі, яка використовується для 

фермерського господарства. Відповідно до цієї статті право 

власності на землю гарантується. Воно набувається та 

реалізується громадянами та юридичними особами виключно 

відповідно до закону. В Основному Законі йдеться також про 

обов’язок кожного не заподіювати шкоду природі, культурнй 

спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки; сплачувати 

податки і збори у порядку і розмірах, встановлених законом. 

Спеціальним нормативно-правовим актом, що регулює 

питання створення і діяльності фермерського господарства, є 



Закон України «Про фермерське господарство», прийнятий 19 

червня 2003 року. 

Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні засади 

створення та діяльності фермерських господарств як 

прогресивної форми підприємницької діяльності громадян у 

галузі сільського господарства України. Закон спрямований на 

створення умов для реалізації ініціативи громадян щодо 

виробництва товарної сільськогосподарської продукції, її 

переробки та реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринках, 

а також для забезпечення раціонального використання і охорони 

земель фермерських господарств, правового та соціального 

захисту фермерів України. 

Важливим питанням, що потребує детального регулювання, є 

правовий режим земель, що використовуються фермерським 

господарством. Проаналізуємо Земельний кодекс України, 

виділивши основні засади правового становища земель 

фермерського господарства. 

Основними нововведеннями щодо регулювання земельних 

відносин є: 

 закріплення можливості знаходження земельної ділянки у 

спільній сумісній власності членів фермерського господарства 

та поділу земельної ділянки (або виділення з неї окремої 

частки), що перебуває у спільній сумісній власності членів 

фермерського господарства; 

 встановлення нових норм безоплатної передачі земельних 

ділянок громадянам України для ведення фермерського 

господарства із земель державної або комунальної власності; 

 чітке законодавче закріплення складу земель, що 

використовуються фермерським господарством: земельні 

ділянки, що знаходяться у власності фермерського господарства 

як юридичної особи; земельні ділянки, що знаходяться на праві 

приватної власності у членів фермерського господарства; 

земельні ділянки, що використовуються фермерським 

господарством на умовах оренди. 

Необхідно звернути увагу на Цивільний кодекс України від 

2003 року, який ефективніше порівняно з попереднім 

законодавством регулює питання статусу фермерського 



господарства як юридичної особи. Так, стаття 80 визначає 

ознаки юридичної особи; стаття 88 – вимоги до статуту; стаття 

93 – місцезнаходження юридичної особи; стаття 381 дає 

визначення поняття «садиба». 

Оскільки правове регулювання фермерських відносин 

здійснюється нормами аграрного права, необхідно враховувати 

специфіку цієї галузі права. 

Інститут фермерського господарства уособлює за нових 

соціально-економічних умов ідеї відомого професора з історії 

українського селянського спільчанства («родинних дворищ») 

доктора Іллі Витановича, професора-аграрника О.В. Чаянова 

щодо організації селянського сімейно-трудового господарства, 

професора Манчестерського університету Теодора Шаніна з 

науки «селянознавство» та інших вчених, які бачили переваги і 

перспективи, поруч з крупним, дрібно-сімейного товарного 

виробництва на землі. 

Відповідно до статті 1 Закону фермерське господарство 

визначається як форма підприємницької діяльності громадян із 

створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти 

товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її 

переробкою та реалізацією з метою отримання  прибутку на 

земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського 

господарства, відповідно до закону. 

Окрему увагу слід звернути на створення та припинення 

діяльності фермерського господарства. Якщо створення та 

державна реєстрація врегульовані загальним законодавством (з 

урахуванням специфіки отримання земельної ділянки для 

ведення господарства та вимог до статуту), то відповідно до 

статті 35 Закону „Про фермерське господарство” діяльність 

фермерського господарства припиняється у разі: реорганізації 

фермерського господарства; ліквідації фермерського 

господарства; визнання фермерського господарства 

неплатоспроможним (банкрутом); якщо не залишається жодного 

члена фермерського господарства або спадкоємця, який бажає 

продовжити діяльність господарства. 

Рішення про припинення діяльності фермерського 

господарства приймається: 



а) власником у разі реорганізації або ліквідації фермерського 

господарства – відповідно до закону та Статуту фермерського 

господарства; 

б) у разі якщо не залишається жодного члена фермерського 

господарства або спадкоємця, який бажає продовжити 

діяльність господарства у порядку, встановленому законом; 

в) у разі банкрутства фермерського господарства – 

відповідно до закону. 

Законом встановлено, що спори про припинення діяльності 

фермерського господарства вирішуються судом. 

Кошти, одержані від продажу майна фермерського 

господарства, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів 

у порядку, встановленому Законом України „Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. 

Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, 

розподіляється між членами фермерського господарства 

відповідно до його Статуту. 

Спори щодо розподілу майна фермерського господарства, 

яке припинило свою діяльність, вирішуються судом. 

 

План лекційного заняття 

1. Становлення інституту фермерства в Україні. 

2. Загальна характеристика законодавства України про 

фермерське господарство. 

3. Поняття фермерського господарства. 

4. Умови та порядок створення фермерського господарства. 

5. Порядок припинення діяльності фермерського господарства 

 

План семінарського заняття 
1. Поняття фермерського господарства. 
2. Порядок створення та ліквідації фермерського 

господарства. 
3. Особливості господарської діяльності фермерського 

господарства. 
4. Нормативно-правове регулювання діяльності 

фермерських господарств. 

 

 



Тестові завдання для самоконтролю знань 
1.Фермерське господарство мають право створювати: 
а) громадяни України; 
б) іноземні громадяни, які набули в установленому законом 

порядку статус суб’єкта підприємницької діяльності; 
в) особи без громадянства; 
г) іноземні громадяни, які є власниками земельних ділянок, 

наданих їм для ведення фермерського господарства. 
 
2. Право на створення фермерського господарства виникає у 

громадян з досягненням: 
а) 16 – річного віку; 
б) 17 – річного віку; 
в) 18 – річного віку; 
г) 20 – річного віку. 
 
3. Чи повинен громадянин, що має за мету створити і 

зареєструвати фермерське господарство, надати документи, що 
підтверджують його здатність займатися сільським 
господарством: 

а) не повинен; 
б) повинен обов’язково; 
в) повинен, якщо у нього немає земельної ділянки. Такий 

документ буде підставою для надання землі для ведення 
фермерського господарства; 

г) такі документи повинен оформляти державний реєстратор 
самостійно. 

 
4. Який орган не здійснює державну реєстрацію фермерських 

господарств? 
а) виконавчий комітет районної ради; 
б) виконавчий комітет міської ради; 
в) районна державна адміністрація; 
г) районне управління сільського господарства і 

продовольства. 
 
5. В який строк районна державна адміністрація здійснює 

реєстрацію фермерського господарства? 
а) в 10 – денний строк; 
б) у 20 – денний строк; 
в) в 30 – денний строк; 
г) у 15-денний строк. 



 
6. Чи має право фермерське господарство залучати до роботи 

в ньому сторонніх працівників за трудовим договором? 
а) має таке право; 
б) не має такого права, оскільки в фермерському 

господарстві приймають участь тільки члени однієї сім’ї; 
в) має таке право за погодженням з біржою; 
г) має таке право, якщо це прямо зазначено у Статуті. 
 
7. Чи є підставою припинення діяльності фермерського 

господарства випадок, коли не залишається жодного члена 
господарства або спадкоємця, який би хотів продовжувати 
діяльність даного господарства? 

а) є; 
б) не є; 
в) це є підставою лише призупинення діяльності; 
г) є, однак лише за умови подачі відповідної заяви 

зацікавленою особою. 
 
 
 

Навчальні завдання 
1. Сидоров К.Н. та Воронець П.К., вививши вимоги 

законодавчих актів щодо створення фермерського господарства, 

подали державному реєстратору пакет документів для створення 

юридичної особи. Зокрема, Сидоров К.Н. заповнив реєстраційну 

картку російською мовою, оскільки Воронець П.К., хоча і 

володіє цією мовою міжнародного спілкування, однак пише 

неграмотно. Друзі вирішили назвати своє підприємство 

«Державна корпорація «Олейна», щоб таким чином привернути 

увагу клієнтів на першому етапі діяльності, доки їх рейтинг не 

досягне масштабів відомого українського виробника олії. Щодо 

видів діяльності, то друзі передбачили: вирощування 

соняшнику, його переробку на олію та реалізацію оптовим 

покупцям. 

На знання якого питання курсу розраховане завдання? 

Чи зареєструють підприємство Сидорова К.Н. та 

Воронця П.К.?  



В яких нормативних актах містяться вимоги до 

документів, які подаються на реєстрацію суб’єкта 

господарювання? 

 

2. Сулима І.П. вирішив стати фермером. Для цього він 

визначився з видом діяльності (організація страусиної ферми), 

який є найбільш перспективним і новим для ринку України. 

Відповідно до Закону України «Про реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців», Сулима І.П. зібрав пакет 

документів і подав їх реєстратору для проведення державної 

реєстрації. Однак, в реєстрації фермерського господарства було 

відмовлено. 

На яке питання розраховане завдання? 

Якими нормативними актами необхідно керуватися для його 

вирішення? 

Що не врахував Сулима І.П., готуючи пакет документів для 

подання їх державному реєстратору? 

 

Інформаційні джерела: 27, 29, 37, 47, 49, 51-56. 

 

Тема 5. Сільськогосподарські кооперативи як 

суб’єкти аграрних правовідносин в Україні. 

 

Основні терміни та поняття: сільськогосподарський 

кооператив, принципи кооперативної діяльності, типи 

сільськогосподарських кооперативів, види 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, член 

сільськогосподарського кооперативу, кооперативне об'єднання, 

пайовий внесок. 

 
Перш за все слід з’ясувати загальне визначення кооперативу. 

Так, кооператив – це юридична особа, утворена фізичними 
та/або юридичними особами, які добровільно об’єдналися на 
основі членства для ведення спільної господарської та іншої 
діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних 
та інших потреб на засадах самоврядування. 

Далі необхідно уточнити, що являє собою 
сільськогосподарський кооператив. На думку вітчизняних 
науковців це – юридична особа, утворена фізичними та/або 



юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської 
продукції, що добровільно об’єдналися на основі членства для 
провадження спільної господарської та іншої діяльності, 
пов’язаної з виробництвом, переробкою, зберіганням, збутом, 
продажем продукції рослинництва, тваринництва, лісівництва 
чи рибництва, постачанням засобів виробництва і матеріально-
технічних ресурсів членам цього кооперативу, наданням їм 
послуг з метою задоволення економічних, соціальних та інших 
потреб на засадах самоврядування 

Сільськогосподарський кооператив також визначається як 
юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними 
особами, що є сільськогосподарськими товаровиробниками, на 
засадах добровільного членства та об’єднання майнових 
пайових внесків для спільної виробничої діяльності у 
сільському господарстві та обслуговування переважно членів 
кооперативу. 

Ознаки сільськогосподарського кооперативу обумовлюються 
специфікою такої організаційно-правової форми об’єднання як 
кооператив, випливають із визначення та обумовлюються 
особливостями сільськогосподарського виробництва.  

Видами кооперативів є: виробничий, обслуговуючий, 
споживчий, житлово-будівельний, садово-городній, гаражний, 
торгівельно-закупівельний, транспортний, освітній, 
туристичний, медичний. 

Однак щодо сільськогосподарських кооперативів закон 
визначає не види, а такі їх типи, як виробничі та обслуговуючі 
(переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі, сервісні, 
багатофункціональні). 

Порядок створення сільськогосподарського кооперативу 
визначено у ст. ст. 7 – 9 Закону України «Про кооперацію». 

Зокрема порядок створення кооперативів включає такі етапи: 

 Скликання установчих зборів; 

 Прийняття рішення про заснування, що фіксується 

протоколом; 

 Затвердження статуту; 

 Державна реєстрація юридичної особи. 
Загальні принципи, поняття та норми утворення, 

забезпечення функціонування, управління та ліквідації 
сільськогосподарського кооперативу і кооперативних об’єднань, 
контроль за їх діяльністю, права та обов’язки їх членів, 
формування майна, фондів, цін і тарифів на продукцію та 



послуги, а також трудові відносини у таких кооперативах та 
об’єднаннях регулюються Законом України "Про кооперацію". 

Відповідно до Закону України «Про кооперацію» кооператив 

є власником будівель, споруд, грошей, майнових внесків його 

членів, виготовленої ним продукції, доходів, одержаних від її 

реалізації та іншої діяльності, передбаченої статутом 

кооперативу, а також іншого майна, придбаного на підставах, не 

заборонених законом. 
Право власності на землю може набуватися кооперативом 

шляхом внесення до пайового фонду земельних ділянок його 
засновниками та членами, а також придбання земельних ділянок 
за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, іншими 
цивільно-правовими угодами відповідно до Земельного кодексу 
України. 

Доцільно звернути увагу на норми закону, які визначають 
компетенцію органів управління сільськогосподарського 
кооперативу, таких як: 

 Загальні збори членів кооперативу; 

 Правління; 

 Голова або Виконавчий директор; 

 Спостережна рада (якщо кількість членів кооперативу 

більше 50 членів); 

 Ревізійна комісія (якщо кількість членів кооперативу менше 

10, то функцію ревізійної комісії виконує ревізор). 
Порядок реорганізації та ліквідації кооперативу визначено 

розділом 11 Закону України «Про сільськогосподарську 
кооперацію». Зокрема, кооператив (об’єднання) ліквідується: 

 кооператив – за рішенням загальних зборів членів 

кооперативу; 

 об’єднання – зборів уповноважених представників 

кооперативів; 

 за рішенням суду.  

Ліквідація кооперативу здійснюється ліквідаційною 

комісією, призначеною загальними зборами членів кооперативу, 

а об’єднання – зборами уповноважених представників 

кооперативів, а у разі їх ліквідації за рішенням суду 

ліквідаційною комісією, призначеною судом.  

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження з управління кооперативом (об’єднанням). 



Ліквідаційна комісія у триденний термін з часу її призначення 

публікує інформацію про ліквідацію кооперативу (об’єднання) в 

одному з офіційних (загальнодержавному, регіональному) 

друкованих засобів масової інформації із зазначенням строку 

подачі заяв кредиторами своїх претензій. Ліквідаційна комісія 

проводить належну підготовчу та організаційну роботу, складає 

ліквідаційний баланс та подає його органу, що прийняв рішення 

про ліквідацію кооперативу (об’єднання). Повнота і 

достовірність ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені 

аудиторами. 

Ліквідація вважається завершеною, а кооператив 

(об’єднання) таким, що припинив свою діяльність, з моменту 

внесення органом державної реєстрації запису про його 

ліквідацію до державного реєстру. 
 

План лекційного заняття 
1. Поняття та ознаки сільськогосподарських кооперативів. 
2. Види та типи сільськогосподарських кооперативів. 
3. Порядок створення сільськогосподарських кооперативів. 
4. Право власності та господарська діяльність 

сільськогосподарських кооперативів. 
5. Порядок реорганізації та ліквідації сільськогосподарських 

кооперативів. 

 

План семінарського заняття 
1. Поняття та види сільськогосподарських кооперативів. 
2. Порядок створення, реорганізації та ліквідації 

сільськогосподарських кооперативів. 
3. Нормативно-правове регулювання діяльності 

сільськогосподарських кооперативів. Співвідношення Закону 
України «Про кооперацію» та Закону України «Про 
сільськогосподарську кооперацію» 

4. Господарська діяльність сільськогосподарських 
кооперативів. 

 

Тестові завдання для самоконтролю знань 
1. Сільськогосподарський кооператив – це: 
а) добровільне об’єднання осіб на підставі членства для 

спільного ведення сільськогосподарської діяльності, засноване 
на принципах рівноправності членів, обов’язкової їх участі в 



діяльності такого об’єднання, використання майна, що створене, 
як правило, за рахунок внесків членів і належить об’єднанню на 
праві власності для задоволення матеріальних та інших потреб 
його членів; 

б) господарське товариство, статутний фонд якого 
розподілений не певну кількість акцій однакової номінальної 
вартості; 

в) добровільне об’єднання осіб на підставі спільності 
капіталу для спільного ведення сільськогосподарської 
діяльності, засноване на принципах рівноправності членів, 
обов’язкової їх участі в діяльності такого об’єднання, 
використання майна; 

г) добровільне об’єднання осіб на підставі спільності майна 
для спільного ведення сільськогосподарської діяльності, 
засноване на принципах рівноправності членів. 

 
2. Які типи сільськогосподарських кооперативів, окрім 

виробничих, існують в сільському господарстві України? 
а) невиробничі; 
б) обслуговуючі; 
в) страхові; 
г) довірчі. 
 
3. Виробничий сільськогосподарський кооператив – це: 
а) кооператив, створений для надання послуг переважно 

членам кооперативу та іншим особам з метою провадження їх 
сільськогосподарській діяльності. Його діяльність спрямована 
на обслуговування сільського господарства та іншого 
виробництва учасників  кооперації, на надання комплексу 
послуг, пов’язаних із виробництвом, переробкою та збутом 
продукції рослинництва, тваринництва, лісництва й рибальства; 

б)  кооператив, створений для задоволення особистих 
інтересів  своїх членів і не має за мету отримання прибутку від 
своєї діяльності; 

в) кооператив, створений шляхом об’єднання фізичних осіб, 
які є сільськогосподарськими товаровиробниками, для спільного 
вироблення продукції сільського, рибного і лісового 
господарства на засадах обов’язкової трудової участі у 
виробничій діяльності; 

г) кооператив, створений для надання послуг громадянам та 
юридичним особам по виробництву сільськогосподарської 
продукції. 



 
4. Обслуговуючий сільськогосподарський кооператив – це: 
а) кооператив, створений для надання послуг переважно 

членам кооперативу та іншим особам з метою провадження їх 
сільськогосподарській діяльності. Його діяльність спрямована 
на обслуговування сільського господарства та іншого 
виробництва учасників  кооперації, на надання комплексу 
послуг, пов’язаних із виробництвом, переробкою та збутом 
продукції рослинництва, тваринництва, лісництва й рибальства; 

б) кооператив, створений для задоволення особистих 
інтересів  своїх членів і не має за мету отримання прибутку від 
своєї діяльності; 

в) кооператив, створений шляхом об’єднання фізичних осіб, 
які є сільськогосподарськими товаровиробниками, для спільного 
вироблення продукції сільського, рибного і лісового 
господарства на засадах обов’язкової трудової участі у 
виробничій діяльності; 

г) сільськогосподарський кооператив, створений для надання 
послуг громадянам та юридичним особам по обслуговуванню 
сільського господарства та іншого виробництва. 

 
5. Споживчий сільськогосподарський кооператив – це: 
а) кооператив, створений для надання послуг переважно 

членам кооперативу та іншим особам з метою провадження їх 
сільськогосподарській діяльності. Його діяльність спрямована 
на обслуговування сільського господарства та іншого 
виробництва учасників  кооперації, на надання комплексу 
послуг, пов’язаних із виробництвом, переробкою та збутом 
продукції рослинництва, тваринництва, лісництва й рибальства; 

б) кооператив, створений для задоволення особистих 
інтересів  своїх членів і не має за мету отримання прибутку від 
своєї діяльності; 

в) кооператив, створений шляхом об’єднання фізичних осіб, 
які є сільськогосподарськими товаровиробниками, для спільного 
вироблення продукції сільського, рибного і лісового 
господарства на засадах обов’язкової трудової участі у 
виробничій діяльності; 

г) кооператив, створений для надання послуг громадянам та 
юридичним особам по споживанню сільськогосподарської 
продукції в процесі промислового виробництва. 

  



6. Залежно від виду діяльності виділяють такий різновид 
обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів: 

а) сервісні; 
б) технічні; 
в) споживчі; 
г) виробничі. 
 
7. Створення сільськогосподарського кооперативу врегульовано: 
а) Законом України «Про сільськогосподарські кооперативи»; 
б) Законом України «Про кооперацію»; 
в) Законом України «Про фермерське господарство»; 
г) Законом України «Про кооперативи». 
 

Навчальні завдання 
1. Громадянин Іщенко Р.П., досягнувши 16-річного віку, 

вирішив відкрити свою справу. Для первинного накопичення 

капіталу та налагодження зв’язків, він прийняв рішення 

вступити до кооперативу «Соняшник». Для цього Іщенко Р.П. 

написав заяву про вступ і прийшов проконсультуватися щодо 

інших умов вступу, зокрема щодо сплати вступного та 

членського внесків. Однак секретар кооперативу пояснила, що 

він не має права бути членом кооперативу і відмовилася 

пояснити, чому. У зв’язку з цим Іщенко Р.П. звернувся до 

юридичної консультації. 

На знання якого питання розраховане завдання?  

Якими нормативними актами регулюється питання діяльності 

кооперативів в Україні? 

Назвіть необхідні правові підстави для прийняття в члени  

кооперативу. 

Чому не може Іщенко Р.П. бути членом кооперативу 

«Соняшник»? 

 

2. Голова житлово-будівельного кооперативу за рахунок коштів 

кооперативу вирішив придбати земельну ділянку площею 0,05 га 

для спорудження кіоску по продажу продуктів харчування членам 

кооперативу. На загальних зборах, де обговорювалося це 

питання, більшість членів кооперативу з рішенням голови 

погодилася. Інші заперечували через те, що згоду на укладення 

відповідної угоди щодо придбання земельної ділянки повинні 



надати всі члени кооперативу. Голова ЖБК звернувся за 

роз'ясненням до юридичної консультації. 
Вирішіть справу. 

 
Інформаційні джерела: 10, 24, 29, 31, 37, 49, 51-57. 

 

Тема 6. Правове положення аграрних підприємств 

корпоративного типу як суб’єктів аграрних правовідносин. 

 

Основні терміни та поняття: сільськогосподарське 

товариство, підприємство корпоративного типу, 

сільськогосподарське акціонерне товариство, 

сільськогосподарське товариство з обмеженою 

відповідальністю, сільськогосподарське товариство з 

додатковою відповідальністю, право засновництва, право 

участі громадян в аграрних підприємствах корпоративного 

типу. 

 
Підприємства корпоративного типу належать до суб’єктів 

аграрного права, організація і діяльність яких врегульована 
корпоративним законодавством. 

Слід пояснити, що підприємства корпоративного типу – це 
різні види господарських товариств. 

Відповідно до ст. 113 Цивільного Кодексу України 
господарським товариством є юридична особа, статутний 
(складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.  

Видами господарських товариств є: акціонерні товариства, 
товариства з обмеженою відповідальністю, повні товариства, 
командитні товариства, товариства з додатковою 
відповідальністю. 

По третьому питанню необхідно мати на увазі, що правову 
основу створення підприємств корпоративного типу становить 
законодавство, яке можна поділити на три групи: 

1) загальне законодавство, що діє стосовно всіх 

господарюючих суб’єктів; 

2) галузеве (земельне, аграрне, цивільне, трудове, фінансове 

та інше) законодавство, яке закріплює певні однорідні суспільні 

відносини і стосується підприємств корпоративного типу; 



3) корпоративне законодавство, як специфічна 

спеціалізована, комплексна підгалузь законодавства, що 

присвячена підприємствам корпоративного типу. 

Законодавчу основу суспільних відносин, пов’язаних з 

діяльністю підприємств корпоративного типу, складають 

положення Конституції України. Насамперед, слід звернути 

увагу на статті 14, 41, 42 Основного Закону. 

Так, в статті 41 Конституції України зафіксовано, що право 

приватної власності є непорушним, ніхто не може бути 

протиправно позбавлений цього права. В статі 42 зазначається, 

що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не 

заборонена законом. Тому створення і ведення фермерського 

господарства є конституційним правом громадян України, які 

виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську 

продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою 

отримання прибутку. Стаття 14 Конституції України визначає 

основні правові засади щодо землі, яка використовується 

підприємствами корпоративного типу. Відповідно до цієї статті 

право власності на землю гарантується. Воно набувається та 

реалізується громадянами та юридичними особами виключно 

відповідно до закону. В Основному Законі йдеться також про 

обов’язок кожного не заподіювати шкоду природі, культурнй 

спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки; сплачувати 

податки і збори у порядку і розмірах, встановлених законом. 
Спеціальними нормативно-правовими актами, що регулюють 

питання створення підприємств корпоративного типу є: 

 Цивільний Кодекс України; 

 Закон України «Про акціонерні товариства»; 

 Закон України «Про господарські товариства»; 

 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців». 
Для створення господарського товариства необхідно 

підготувати установчі документи товариства. 
Акціонерне товариство, товариство з обмеженою і 

товариство з додатковою відповідальністю створюються і діють 

на підставі статуту, повне і командитне товариство – 

засновницького договору. Установчі документи товариства у 



випадках, передбачених чинним законодавством, погоджуються 

з Антимонопольним комітетом України. 

Установчі документи повинні містити відомості про вид 

товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та 

учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та 

порядок утворення статутного (складеного) капіталу, порядок 

розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів 

товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи 

перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість 

голосів, порядок внесення змін до установчих документів та 

порядок ліквідації і реорганізації товариства. 

Відсутність зазначених відомостей в установчих документах 

є підставою для відмови у державній реєстрації товариства. 

До установчих документів можуть бути включені інші умови, 

що не суперечать законодавству України. 

Товариство набуває прав юридичної особи з дня його 

державної реєстрації в порядку, встановленому Законом 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців». 

По четвертому питанню слід зауважити, що господарська 

діяльність сільськогосподарського підприємства 

корпоративного типу пов’язана виробництвом, переробкою та 

реалізацією сільськогосподарської продукції. Це є основною її 

особливістю. 

Прибутковість такої діяльності залежить від організації 

управління. 

Управління господарським товариством здійснюють його 

органи, склад і порядок обрання (призначення) яких 

здійснюється відповідно до виду товариства. 

Посадовими особами органів управління товариства 

визнаються голова та члени виконавчого органу, голова 

ревізійної комісії, а у товариствах, де створена наглядова рада 

товариства – голова та члени наглядової ради товариства. 

Посадові особи відповідають за заподіяну ними товариству 

шкоду відповідно до чинного законодавства України. 

Посадові особи повинні зберігати комерційну таємницю та 

конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення 



відповідальність, передбачену чинним законодавством України 

та установчими документами товариства. 

Щодо останнього питання лекції доцільно взяти до уваги, що 

сільськогосподарське товариство є власником: 

 майна, переданого йому учасниками у власність як вклад до 

статутного (складеного) капіталу; 

 продукції, виробленої товариством в результаті 

господарської діяльності; 

 одержаних доходів; 

 іншого майна, набутого на підставах, не заборонених 

законом. 

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є 

власністю товариства або передане йому в користування, несе 

товариство, якщо інше не передбачено установчими 

документами. 

Вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського 

товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або 

майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, 

якщо інше не встановлено законом. 

Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства 

здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, 

встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній 

перевірці. 

Прибуток товариства утворюється з надходжень від 

господарської діяльності після покриття матеріальних та 

прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З 

балансового прибутку товариства сплачуються проценти по 

кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені 

законодавством України податки та інші платежі до бюджету. 

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, 

залишається у повному розпорядженні товариства, яке 

відповідно до установчих документів визначає напрями його 

використання. 

Товариство має право змінювати (збільшувати або 

зменшувати) розмір статутного (складеного) капіталу. 

Зменшення статутного (складеного) капіталу при наявності 

заперечень кредиторів товариства не допускається. 



Рішення товариства про зміни розміру статутного 

(складеного) капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін 

до державного реєстру. 

Окремо слід зупинитись на питанні припинення діяльності 

господарського товариства, яке відбувається шляхом його 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, 

перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог 

законодавства про захист економічної конкуренції. 

Реорганізація товариства відбувається за рішенням вищого 

органу товариства. Реорганізація товариства, що зловживає 

своїм монопольним становищем на ринку, може здійснюватися 

також шляхом його примусового поділу в порядку, 

передбаченому чинним законодавством. 

При реорганізації товариства вся сукупність прав та 

обов’язків товариства переходить до його правонаступників. 

Товариство ліквідується: 

а) після закінчення строку, на який воно створювалося, або 

після досягнення мети, поставленої при його створенні; 

б) за рішенням вищого органу товариства; 

в) на підставі рішення суду за поданням органів, що 

контролюють діяльність товариства, у разі систематичного або 

грубого порушення ним законодавства; на підставі рішення 

господарського суду в порядку, встановленому Законом України 

“Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 

його банкрутом"  

г) з інших підстав, передбачених установчими документами. 

Ліквідація товариства проводиться згідно з ліквідаційною 

процедурою, передбаченою Законом України “Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". 

Ліквідація товариства вважається завершеною, а товариство 

таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення 

запису про це до державного реєстру. 

 

План лекційного заняття 

1. Поняття аграрного підприємства корпоративного 

типу. 

2. Види аграрних підприємств корпоративного типу.  

3. Правове регулювання створення аграрних підприємств 



корпоративного типу. 

4. Особливості господарської діяльності аграрних 

підприємств корпоративного типу. 

5. Порядок припинення діяльності аграрних підприємств 

корпоративного типу. 

6. Правовий режим майна аграрних підприємств 

корпоративного типу. 

 

План семінарського заняття 

3. Поняття та види сільськогосподарських підприємств 

корпоративного типу. 

4. Порядок створення та ліквідації підприємств 

корпоративного типу. 

5. Особливості господарської діяльності 

сільськогосподарських акціонерних товариств. 

6. Господарська діяльність товариств з обмеженою 

відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю, 

повних та командитних товариств у сільському господарстві. 

 

Тестові завдання для самоконтролю знань 

1. Визначити аграрне підприємство корпоративного типу: 
а) ПАТ «Зерно»; 
б) ДП «Соняшник»; 
в) Сільськогосподарський кооператив «Дружба»; 
г) ПП «Сад». 

 
2. Визначити нормативний акт, який визначає правовий 

статус підприємств корпоративного типу: 
а) Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»; 
б) Закон України «Про фермерське господарство»; 
в) Земельний кодекс України; 
г) Цивільний кодекс України. 

 
3. Визначити основні види ліквідації аграрних підприємств: 
а) добровільний і примусовий; 
б) судовий та позасудовий; 
в) обов’язків та факультативний; 
г) імперативний та диспозитивний. 
 



4. Визначити основні види реорганізації аграрних 

підприємств: 
а) добровільний і примусовий; 
б) судовий та позасудовий; 
в) обов’язків та факультативний; 
г) приєднання та виділ. 

 
5. Визначити види підприємств за 

належністю капіталу: 
а) національні та іноземні; 
б) корпоративні та унітарні; 
в) кооперативні та корпоративні; 
г) великі та малі. 
 
6. Виділити види підприємств корпоративного типу: 
а) ВАТ, ТОВ, КСП; 
б) ЗАТ, ПП, Сільськогосподарський кооператив; 
в) КСП, ПП, Товариство з додатковою відповідальністю; 
г) Командитне товариство, ПАТ, ТОВ. 
 

7. Вищим органому управління сільськогосподарського 

підприємства корпоративного типу є: 
а) директор; 
б) правління; 
в) ревізійна комісія; 
г) загальні збори. 
 

Навчальне завдання 
Іщенко Р.П., Іванов І.П., Петров К.Н., Сидоров К.Л. та 

Сулима І.П. вирішили створити акціонерне товариство, яке б 

займалось вирощуванням пшениці. Для цього вони зібрались на 

установчі збори. Як вклад у спільну справу Іщенко Р.П. обіцяв 

передати трактор, Іванов І.П. – комору для збереження урожаю, 

Петров К.Н. – земельну ділянку, придбану через п’ять років 

після одруження, Сидоров К.Л. – акції ПАТ «Насіння», а 

Сулима І.П. – 10 000,00 доларів США. 

Які дії необхідно вчинити для створення акціонерного 

товариства? 



Якими нормативними актами слід керуватися? Дайте 

оцінку вкладам Іщенка Р.П., Іванова І.П., Петрова К.Н., 

Сидорова К.Л. та Сулими І.П. у спільну справу? 
 
Інформаційні джерела: 4, 29, 38, 51-60. 

 
Тема 7. Специфіка особистих селянських господарств 

як суб’єктів аграрних правовідносин. 
 
Основні терміни та поняття: особисте селянське 

господарство, майно, яке використовується для ведення 
особистого селянського господарства, сільський зелений 
туризм, присадибна земельна ділянка, облік особистих 
селянських господарств, державна підтримка особистого 
селянського господарства, зайнятість членів особистого 
селянського господарства. 

 
Розгляд питань необхідно розпочати зі з’ясування сутності 

поняття «особисте селянське господарство». Так, особисте 

селянське господарство – це господарська діяльність, яка 

проводиться без створення юридичної особи фізичною особою 

індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи 

родинних відносинах і спільно проживають, з метою 

задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки 

і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її 

надлишків та надання послуг з використанням майна особистого 

селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського 

зеленого туризму. 

Члени особистого селянського господарства здійснюють 

діяльність на свій розсуд і ризик у межах встановленого 

правового господарського порядку, дотримуючись вимог 

законів України та підзаконних нормативно-правових актів. 

Діяльність, пов’язана з веденням особистого селянського 

господарства, не відноситься до підприємницької діяльності. 

Далі слід проаналізувати такі ознаки особистого селянського 

господарства, як: 

 споживчий характер діяльності (лише залишки вирощеної 

чи виробленої сільськогосподарської продукції - 

реалізовуються); 



 базується на особистій праці та приватній власності; 

 Має підсобний характер (є додатковим джерелом доходів 

сім’ї). 
Важливо проглянути нормативну базу, що регулює 

діяльність особистого селянського господарства, яку складає: 

 Конституція України (ст. 13, 14, 41); 

 Закон України «Про особисте селянське господарство» від 

15.05.2003; 

 Земельний Кодекс України від 25.10.2003; 

 Сімейний Кодекс України від 10.01.2002; 

 Цивільний Кодекс України від 16.01.2003; 

 Господарський Кодекс України від 16.01.2003; 

 Закон України «Про оренду землі» від 06.10.1998; 

 Податковий кодекс України від 02.12.2010.  
Правовий режим майна особистого селянського господарства 

визначається ст. 6 Закону України «Про особисте селянське 
господарство». Так, до майна, яке використовується для ведення 
особистого селянського господарства, належать жилі будинки, 
господарські будівлі та споруди, сільськогосподарська техніка, 
інвентар та обладнання, транспортні засоби, 
сільськогосподарські та свійські тварини і птиця, бджолосім'ї, 
багаторічні насадження, вироблена сільськогосподарська 
продукція, продукти її переробки та інше майно, набуте у 
власність членами господарства в установленому 
законодавством порядку.  

Майно, яке використовується для ведення особистого 
селянського господарства, може бути власністю однієї особи, 
спільною частковою або спільною сумісною власністю його 
членів відповідно до закону.  

Звернення стягнення на майно члена особистого селянського 
господарства допускається лише на підставі рішення суду.  

Для ведення особистого селянського господарства 
використовують земельні ділянки розміром не більше 2,0 
гектара, передані фізичним особам у власність або оренду в 
порядку, встановленому законом.  

Розмір земельної ділянки особистого селянського 
господарства може бути збільшений у разі отримання в натурі 
(на місцевості) земельної частки (паю) та її спадкування 
членами особистого селянського господарства відповідно до 
закону.  



Земельні ділянки особистого селянського господарства 
можуть бути власністю однієї особи, спільною сумісною 
власністю подружжя та спільною частковою власністю членів 
особистого селянського господарства відповідно до закону.  

Членам особистого селянського господарства земельні 
частки (паї) можуть виділятися в натурі (на місцевості) єдиним 
масивом у спільну часткову власність та спільну сумісну 
власність (подружжя) відповідно до закону.  

У разі виходу з особистого селянського господарства кожен 
його член має право на виділення належної йому земельної 
ділянки в натурі (на місцевості).  

Громадяни України, які реалізували своє право на безоплатну 
приватизацію земельної ділянки для ведення особистого 
підсобного господарства в розмірі менше 2,0 гектара, мають 
право на збільшення земельної ділянки в межах норм, 
становлених статтею 121 Земельного кодексу України для  
ведення особистого селянського господарства.  

Відповідно до ст 4 Закону України «Про особисте селянське 
господарство»о блік особистих селянських господарств 
здійснюють сільські, селищні, міські ради за місцем 
розташування земельної ділянки в порядку, визначеному 
центральним органом виконавчої влади з питань статистики.  

Члени особистих селянських господарств беруть участь у 
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на 
добровільних засадах у порядку, встановленому законом. 

Пенсійне забезпечення членів особистих селянських 
господарств та сплата ними страхових внесків на 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування 
здійснюються відповідно до законодавства про пенсійне 
забезпечення та загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування. 

Державна підтримка особистих селянських господарств 
здійснюється відповідно до загальнодержавних і регіональних 
програм за рахунок державного і місцевих бюджетів у порядку, 
встановленому законом.  

Кабінет Міністрів України відповідно до загальнодержавних 
програм щорічно при підготовці проекту Державного бюджету 
України передбачає відповідні кошти на підтримку особистих 
селянських господарств.  

Органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування відповідно до регіональних програм щорічно 



передбачають кошти в проектах місцевих бюджетів на 
підтримку особистих селянських господарств.  

Органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування в межах своїх повноважень сприяють 
особистим селянським господарствам:  

 в організації у сільській місцевості кредитних спілок, 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для 

надання послуг із заготівлі, зберігання, переробки та збуту 

сільськогосподарської продукції, спільного використання 

технічних і транспортних засобів та соціально-побутового 

обслуговування, забезпечення кормами і молодняком худоби та 

птиці;  

 в організації діяльності з надання інженерно-технічних, 

ветеринарних, агрономічних, зоотехнічних та інших послуг, а 

також послуг із забезпечення сортовим насінням, садівним 

матеріалом, племінною та продуктивною худобою, гібридами та 

кросами птиці, сільськогосподарською технікою та 

обладнанням;  

 у виділенні земельних ділянок єдиним масивом;  

 в отриманні кредитів для будівництва житла, 

господарських будівель і споруд, придбання 

сільськогосподарської техніки та обладнання;  

 в організації у сільській місцевості фахової підготовки та 

перепідготовки членів особистого селянського господарства.  
Таким чином, хоча спеціальний закон, яким врегульовано 

ведення особистого селянського господарства, є невеликим за 
обсягом, він в повній мірі регулює відповідні правовідносини. 

 

План лекційного заняття 

1. Поняття, ознаки та особливості особистих селянських 

господарств. 

2. Нормативно-правові акти, що визначають правове становище 

особистого селянського господарства. 

3. Правовий режим майна та земель особистого селянського 

господарства. 

4. Облік, державна підтримка, страхування та пенсійне 

забезпечення особистих селянських господарств. 

 



План семінарського заняття 

1. Поняття та ознаки особистих селянських господарств. 

2. Нормативно-правові акти, що визначають правове становище 

особистого селянського господарства. 

3. Загальна характеристика Закону України «Про особисте 

селянське господарство». 

4. Особливості господарської діяльності особистих селянських 

господарств. 

 

Тестові завдання для самоконтролю знань 
1. Чи має особисте селянське господарство статус юридичної 

особи? 
а) має; 
б) не має; 
в) може набути, однак це не є обов’язковим; 
г) має лише окремі права юридичної особи. 
 
2. Чи може особисте селянське господарство застосовувати 

працю найманих осіб за  трудовим договором? 
а) може; 
б) не може; 
в) може, але лише за погодженням з органами місцевого 

самоврядування; 
г) може, однак якщо це прямо передбачено у Статуті. 
 
3. Що не може бути підставою припинення права приватної 

власності на земельну ділянку чи її частину: 
а) добровільна відмова від земельної ділянки її власника; 
б) відчуження земельної ділянки за рішенням її власника; 
в) відчуження земельної ділянки для суспільних потреб; 
г) систематичної несплати орендної плати за користування 

земельною ділянкою. 
 
4. Який орган здійснює державну реєстрацію особистих 

селянських господарств: 
а) державний реєстратор; 
б) головне управління юстиції області; 
в) правильними є варіанти а) і б); 
г) особисті селянські господарства не підлягають державній 

реєстрації. 
 



5. Яку діяльність не здійснюють особисті селянські 

господарства: 
а) виробництво товарної сільськогосподарської продукції; 
б) переробку сільськогосподарської продукції; 
в) споживання сільськогосподарської продукції; 
г) діяльність у сфері сільського зеленого туризму. 
 

6. Яким законом врегульовано діяльність особистих селянських 

господарств: 
а) Законом України «Про фермерське господарство»; 
б) Законом України «Про особисте підсобне господарство»; 
в) Законом України «Про селянське господарство»; 
г) правильний варіант відсутній. 
 

7.  Який максимально допустимий розмір земельної ділянки 

особистого селянського господарства: 
а) 1 га; 
б) 2 га; 
в) 10 га; 
г) розмір земельної ділянки не обмежується. 

 
Навчальне завдання 

Сім’я Половинчина В.П. отримала у спадок від дядька 

земельну ділянку площею 1,5 га в с. Пустоші. Оскільки, дядько 

все своє життя займався вирощуванням городини, Половинчин 

В.П. вирішив не змінювати цільове використання землі. 

Зважаючи на високу родючість земель, а також на те, що у їх 

обробітку була задіяна вся родина, урожай був наскільки 

великим, що виникла проблема, що робити з його надлишками. 

Тому Половинчин В.П., як глава сімейства, звернувся за 

юридичною консультацію. 

Чи може Половинчин В.П. займатись реалізацією надлишків 

городини? 

Яка правова форма організації його господарства є найбільш 

оптимальною? 

На знання якого питання розраховане завдання? 

Якими правовими актами необхідно керуватися при її 

вирішенні? 

Інформаційні джерела: 19, 29, 38, 51-56. 



 
Тема 8. Державне регулювання сільського господарства 

за умов переходу до ринкової економіки 
 
Основні терміни та поняття: державне регулювання 

сільського господарства, принципи державного регулювання 
сільського господарства, принцип законності, принцип 
створення рівних правових і економічних умов для розвитку 
аграрних товаровиробників, принцип свободи підприємницької 
діяльності, принцип поєднання галузевого і територіального 
розвитку, принцип невтручання держави у безпосередню 
виробничо-господарську діяльність суб’єктів аграрного 
виробництва, принцип аграрного протекціонізму, форми 
регулятивної діяльності у сільському господарстві, методи 
державного регулювання сільського господарств, державна 
підтримка сільського господарства, оподаткування у 
сільському господарстві. 

 
Перш за все слід прояснити, що державне регулювання сільського 

господарства – це економічний вплив держави на виробництво 
сільськогосподарської продукції, її переробку та реалізацію, виробничо-
технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення 
агропромислового виробництва. 

Завданнями державного регулювання на сучасному етапі є: своєчасне 
реформування та зміни в АПК; завершення земельної та аграрної 
реформ; стабілізація виробництва; забезпечення продовольчої безпеки; 
забезпечення якості; пріоритетність розвитку АПК і соціальної сфери 
села; зближення рівнів прибутків працівників промисловості та АПК; 
захист вітчизняного виробника. 

Зверніть увагу на пріоритетні напрями державного регулювання 
сільського господарства, такі як: фінансування, страхування та 
кредитування субєктів; налагодження виробництва 
сільськогосподарської техніки; формування ринку землі та продукції; 
захист виробників у зовнішньоекономічній діяльності; розвиток аграрної 
науки. 

Ознайомленню з принципами державного регулювання 
сільського господарства має передувати з’ясування самого 
терміну «принцип». Тут маються на увазі основоположні засади, 
які залишаються відносно незмінними протягом тривалого часу. 
До принципів державного регулювання сільського господарства 
належать: пріоритетність розвитку агропромислового 
комплексу, в першу чергу сільського господарства; 



забезпечення потреб населення і промисловості безпечною і 
якісною сільськогосподарською продукцією та сировиною; 
аграрний протекціонізм; гарантування продовольчої безпеки 
держави; невтручання держави у виробничо-господарську 
діяльність суб’єктів агропромислового комплексу України; 
державні гарантії і правовий захист прав селян та інших 
учасників аграрних відносин; рівність учасників аграрних 
правовідносин незалежно від форм власності й форм 
господарювання; здійснення державного регулювання 
переважно економічними методами; екологізації сільського 
господарства, забезпечення інноваційного розвитку сільського 
господарства; пріоритетність соціального розвитку села і 
сталого розвитку сільських територій; принцип адаптації 
чинного вітчизняного аграрного законодавства до стандартів 
(вимог) Європейського Союзу та Світової організації торгівлі; 
вдосконалення ціноутворення. 

По другому питанню лекції слід уточнити зміст таких методів 
державного регулювання як: індикативного планування; 
прогнозування; застосування програмно-цільових важелів; прямого 
веління; рекомендацій; ціноутворення. 

По третьому питанню слід виходити з того, що сучасне державне 
регулювання обумовлюється зобов’язаннями держави перед СОТ та 
орієнтацією на ЄС. 

Виходячи із існуючого досвіду функціонування аграрних 
секторів економіки провідних членів СОТ та загально 
визначених принципів і норм, умовами забезпечення вагомих 
позицій на світовому ринку сільськогосподарської продукції є: 
наявність урядової програми і системи внутрішньої підтримки 
сільськогосподарського виробника; запровадження державної 
системи захисту внутрішнього ринку поряд із забезпеченням 
мінімального рівня гарантованого доступу на внутрішній ринок 
для товарів іноземного походження з інших країн; 
функціонування системи державної підтримки та розвитку 
експорту сільськогосподарської продукції, митного контролю, 
митної оцінки і митного оформлення вантажів, ліцензування 
експорту і імпорту, нетарифного і тарифного регулювання, 
регулювання інвестицій, субсидування, сертифікації імпортних 
товарів, регулювання торгівлі чутливими до умов світового 
ринку товарами (сільськогосподарською продукцією, молоком, 
м’ясом), регулювання державних закупівель та участі 
національних виробників у державних закупівлях іноземних 
держав тощо; застосування гармонізованої системи санітарних 



та фітосанітарних норм, які базуються на рекомендаціях 
міжнародних організацій. 

Це основні елементи стратегії аграрної політики, без 
виконання яких сподіватися на одержання Україною 
відповідного сектора гарантованого та прогнозованого збуту 
сільськогосподарської продукції на світовому ринку не варто. 
При цьому слід враховувати, що Україна одна з небагатьох 
країн з питомою вагою аграрної продукції у складі ВВП, яка 
фактично усунулася від регулювання конкуренції на аграрному 
ринку. В той час, як країни ЄС встановлюють не лише квоти і 
узгоджений тариф імпортної аграрної продукції, а й мають 
національні квоти експортування (імпортування) 
сільськогосподарської продукції між собою. 

У більшості країн сільське господарство вважається окремим 
сектором економіки, який потребує особливого підходу. 
Соціальні аспекти забезпечення продуктами харчування, місце 
сільського господарства серед інших галузей економіки, 
використання об’єктів навколишнього природного середовища, 
а також інші важливі фактори виступають переконливими 
аргументами цього. 

Вивчнення останнього питання слід розпочати з класифікації 
суб’єктів, які здійснюють державне регулювання сільського 
господарства в Україні. Виділяють: органи загальної компетенції 
(Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів 
України, місцеві органи державної виконавчої влади й органи 
місцевого самоврядування); органи галузевої компетенції 
(Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба; Державне агентство 
рибного господарства; Державне агентство земельних ресурсів; 
Державне агентство лісових ресурсів). 

Мінагрополітики – центральний орган виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовується Кабінетом Міністрів України; головний орган у 
системі органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації 
державної аграрної політики, продовольчої безпеки держави, державного 
управління у сфері сільського господарства. 

Основними завданнями Мінагрополітики України є 

формування та забезпечення реалізації: державної аграрної 

політики, спрямованої на розвиток аграрного сектору економіки 

та забезпечення продовольчої безпеки держави; державної 

політики у галузях аграрного виробництва, а саме: 

тваринництва, садівництва, насінництва, розсадництва, 



виноградарства, харчової і переробної промисловості, 

інженерно-технічного забезпечення агропромислового 

комплексу та сільськогосподарського машинобудування, 

сільськогосподарської дорадчої діяльності; державної політики 

в галузях рибного господарства та рибної промисловості, 

охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів, 

регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту 

рибного господарства; ветеринарної медицини, безпечності 

харчових продуктів та кормів, у сферах карантину та захисту 

рослин, охорони прав на сорти рослин; державної політики з 

питань земельних відносин, топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності, лісового та мисливського 

господарства, якості та безпеки сільськогосподарської 

продукції, насіння і садивного матеріалу, біологічної і 

генетичної безпеки сільськогосподарських рослин і тварин, 

родючості ґрунтів.  

 

План лекційного заняття 

1. Поняття, сутність і принципи державної регулятивної 

діяльності в сільському господарстві. 

2. Форми і методи державної регулятивної діяльності в 

сільському господарстві. 

3. Державний вплив на сільськогосподарське виробництво та 

інші галузі АПК в умовах ринкової економіки. 

4. Система та правове становище органів, що здійснюють 

державну регулятивну діяльність у сільському господарстві 
 

План семінарського заняття 

1. Поняття та принципи державної регулятивної діяльності в 

сільському господарстві. 

2. Загальна характеристика Закону України «Про державну 

підтримку сільського господарства України». 

3. Форми і методи державної регулятивної діяльності в 

сільському господарстві. 

4. Правове становище органів, що здійснюють державну 

регулятивну діяльність у сільському господарстві 
 
 



Тестові завдання для самоконтролю знань 
1. Державна регулятивна діяльність у сільському 

господарстві України – це: 
а) врегулювання нормами права взаємовідносин суб’єктів 

аграрного права між собою з приводу виробництва, переробки і 
реалізації сільськогосподарської продукції; 

б) цілеспрямований вплив держави на аграрні відносини 
шляхом видання нормативно–правових актів, які регулюють 
поведінку суб’єктів аграрного підприємництва; 

в) управління справами підприємств, незалежно від форми 
власності, за посередництвом спеціально створених органів 
державної влади; 

г) держава обмежено втручається в економіку і 
безпосередньо в сферу аграрного товаровиробництва 
(контролює певні сфери діяльності суб’єктів аграрного 
підприємництва). 

 
2. Втручання держави в економіку України і безпосередньо в 

сферу аграрного товаровиробництва здійснюється у такій формі: 
а) держава зовсім не втручається в економіку і безпосередньо 

в сферу аграрного товаровиробництва; 
б) держава втручається у всі сфери економічного життя 

суспільства і безпосередньо в сферу аграрного 
товаровиробництва; 

в) держава обмежено втручається в економіку і 
безпосередньо в сферу аграрного товаровиробництва 
(контролює певні сфери діяльності суб’єктів аграрного 
підприємництва); 

г) держава обмежено втручається в економіку і 
безпосередньо в сферу аграрного товаровиробництва, зокрема 
шляхом видання нормативно-правових актів та управління 
підприємствами державної форми власності. 

 
3. Які сфери діяльності аграрних товаровиробників 

регулюються з боку держави: 
а) сфера сплати податків; 
б) сфера виробництва сільськогосподарської продукції 

(доведення державою обов’язкових нормативів виробництва 
продукції, визначення видів продукції, яку необхідно виробляти 
та ін); 

в) сфера переробки сільськогосподарської продукції; 
г) сфера матеріально-технічного забезпечення виробництва. 



 
4. Який з перелічених нижче методів державної регулятивної 

діяльності в сільському господарстві не застосовується на 
сучасному етапі розвитку сфери агарного підприємництва: 

а) директивний метод; 
б) індикативний метод: 
в) метод планування діяльності недержавних аграрних 

товаровиробників; 
г) метод планування діяльності державних аграрних 

товаровиробників. 
 
5. Метод ліцензування, як один із методів впливу держави на 

сільськогосподарське виробництво, - це метод, який передбачає: 
а) обов’язок особи отримати від держави дозвіл на зайняття 

певним видом господарської діяльності; 
б) обов’язок суб’єктів господарської діяльності 

додержуватися встановлених органами держави певних вимог 
(нормативів) продукції, яка ними виробляється; 

в) обов’язок суб’єктів господарської діяльності 
додержуватися встановлених компетентними органами держави 
обмежень в частині встановлення цін на свою продукцію; 

г) обов’язок аграних товаровиробників придбати ліцензію на 
зайняття певним видом діяльності.  

 
6. Функція державних органів стандартизації, як одного з 

органів, що здійснює державну регулятивну діяльність у 
сільському господарстві, полягає у: 

а) вчиненні дій щодо видачі дозволів (ліцензій) на зайняття 
певними видами господарської діяльності; 

б) розробленні нормативів якості продукції 
сільськогосподарського виробництва, нормативів забруднення 
навколишнього природного середовища внаслідок 
сільськогосподарської діяльності та здійсненні контролю за 
додержанням цих нормативів суб’єктами аграрного 
товаровиробництва; 

в) встановленні рівнів державних регульованих цін на певну  
сільськогосподарську продукцію, яких повинні додержуватися 
суб’єкти аграрного товаровиробництва; 

г) розробленні стандартів, яким має відповідати 
сільськогосподарська продукція, незалежно від форми власності 
суб’єкта господарювання. 

 



7. Який орган державної влади забезпечує реалізацію 
державної аграрної політики в Україні: 

а) Міністерство економічного розвитку та торгівлі; 
б) Верховна Рада України; 
в) Міністерство аграрної політики та продовольства України; 
г) Державна інспекція сільського господарства України. 

 
Навчальне завдання 

 
У 2008 році Україна вступила до Світової організації 

торгівлі, що суттєво вплинуло на формат державної підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників. Зважаючи на це, 

голова фермерського господарства “Лан” звернувся до 

районного управління сільськогосподарського господарства; 

продовольства роз’яснити, на які заходи державної підтримки 

він може розраховувати тепер.  

Підготувати відповідь. Проаналізувати заходи державної 

підтримки, визначені Угодою СОТ про сільське господарство. 

 

Інформаційні джерела: 1-48, 67. 
 
Тема 9. Міжнародно-правове регулювання діяльності 

суб’єктів аграрних відносин. 
 
Основні терміни та поняття: аграрне право зарубіжних 

країн, джерела аграрного права, аграрне законодавство, 
агропромислова інтеграція, аграрна реформа, міжнародні 
сільськогосподарські організації, Продовольча і 
сільськогосподарська Організація Обє'днаних Націй (ФАО), 
Світова продовольча програма (СПП), Всесвітня продовольча 
Рада (ВПР), Всесвітня конференція з аграрної реформи і 
розвитку сільських районів, Всесвітня конференція з розвитку і 
раціонального використання рибних ресурсів, Міжнародна 
конференція з питань харчування, Міжнародний фонд 
сільськогосподарського розвитку (ІФАД), Спільна аграрна 
політика (САП), Спільний аграрний ринок держав – учасниць 
СНД, зовнішньоекономічна діяльність сільськогосподарських 
підприємств, тарифне регулювання експорту (імпорту) 
сільськогосподарської продукції, нетарифне регулювання 
експорту (імпорту) сільськогосподарської продукції. 

 



Актуальними питаннями міжнародно-правового 
регулювання діяльності суб’єктів аграрного права зарубіжних 
країн є застосування генно-модифікованих організмів, введення 
єдиних стандартів, встановлення квот на забруднення 
середовища, специфіка правового регулювання через 
двосторонні договори та конвенції. 

Перш за все студентам слід з’ясувати суть поняття «аграрне право 
зарубіжних країн». У загальному розумінні це сукупність 
відомостей про правове регулювання аграрних правовідносин у 
зарубіжних країнах, що досліджуються в рамках науки 
аграрного права та вивчаються навчальною дисципліною 
аграрного права. 

Система галузі аграрного права в зарубіжних країн включає 
публічне аграрне право (регулює питання державного впливу на 
сільське господарство, кредитування, розвитку інфраструктури 
сільської місцевості, фінансування державою науково-дослідних 
робіт) та приватне аграрне право (визначає різноманітність 
форм власності та господарювання, рівноправність приватної 
власності на землю та засоби виробництва з іншими формами 
власності, регулює діяльність суб’єктів господарювання та їх 
взаємодію з органами державної влади, місцевого 
самоврядування, громадськими організаціями). 

Останніми роками перед багатьма країнами постає питання 

про необхідність посилення регулюючої ролі держави щодо 

сільськогосподарського виробництва.  

Основними важелями державного регулювання вважаються: 

цінове регулювання виробництва сільськогосподарської 

продукції; система оподаткування; кредитно-фінансовий 

механізм; антимонопольна політика; регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності; спеціальні цільові програми. 

Застосування цих важелів у різних країнах здійснюється по-

різному. Якщо, наприклад, для країн колишнього СРСР 

характерна державна підтримка слабких неприбуткових 

господарств, то в США підтримку дістає ефективне 

високотоварне виробництво (близько половини субсидій 

отримують 15 відсотків великих фермерських господарств). 

В Італії державне регулювання сільського господарства 

(Конституція використовує термін «втручання») можливе щодо 

розмірів земельних ділянок, режиму сільськогосподарських 

земель, їх поліпшення та перетворення, а також надання 



допомоги дрібним та середнім землевласникам. Зверніть увагу, 

що для країн Західної Європи характерним є не стільки 

внутрішнє державне регулювання відносин у сільському 

господарстві, скільки регулювання на рівні Європейського 

Союзу Спільна аграрна політика країн ЄС стосувалася перш за 

все регулювання експорту та імпорту. Передбачено, наприклад, 

стягнення спеціальних платежів при імпорті в країни ЄС 

зернових культур; введена система імпортних та експортних 

ліцензій на торгівлю яловичиною, зерновими, молоком та 

молочними продуктами за межі ЄС; передбачена виплата 

різниці між світовими цінами та цінами Союзу. Більш високі 

ціни порівняно зі світовими встановлюються з метою підтримки 

своїх товаровиробників, але це стало обтяжливим для бюджету 

ЄС та окремих його членів. Тому нещодавно переглянуто 

сільськогосподарську політику Союзу. З метою зменшення 

дотації аграрному сектору та припинення зросту бюджетних 

коштів на дотації сільськогосподарським товаровиробникам 

були змінені квоти на окремі види продукції, введені фінансові 

санкції за перевиробництво деяких продуктів тощо. Таким 

чином, здійснився перехід від цінової підтримки виробництва та 

експортних дотацій до прямої підтримки безпосередньо 

фермерів, що пов'язано зі скороченням використання 

виробничих факторів (землі, худоби) та передчасним виходом 

на пенсію. 
У країнах Західної Європи регулювання виробництва 

сільськогосподарської продукції здійснюється також через 
квотування. Наприклад, у Великій Британії застосовується 
встановлення квот на деякі види продукції, що регулюється 
актами про сільськогосподарський маркетинг. Згідно з 
внутрішнім законодавством квоти стосуються особисто 
товаровиробників, а не земельних ділянок. 

Для країн Східної Європи початку перебудови було 

характерне суттєве обмеження втручання держави в розвиток 

аграрного сектора з метою досягнення так званого «ринкового 

саморегулювання» сільського господарства. Результатом такої 

політики є різке загострення аграрної кризи в регіоні. Тому 

зараз створюється нова система державного регулювання 

сільськогосподарської сфери, спрямована як на впорядкування 



внутрішнього аграрного ринку, так і на регулювання 

зовнішньоекономічних зв'язків. 
Отже, правове становище сільськогосподарського 

товаровиробника обумовлюється впливом на нього держави та 
об’єктивних законів ринку. 

Питання правового регулювання сільськогосподарської 
оренди за кордоном слід розпочати зі з’ясування сутності 
оренди, яка у більшості країн основним правовим титулом 
землекористування. Право оренди – це строкове оплатне 
користування земельною ділянкою зобов´язального характеру. 
Перелік інших правових титулів землекористування залежить 
насамперед від належності тієї чи іншої країни до 
континентальної чи англосаксонської правової системи. 

У країнах континентальної правової системи поряд з 

орендою поширені класичні речові форми землекористування: 

емфітевзис, суперфіцій, сервітут тощо.  

У країнах з англо-американською правовою системою існує 

цілий набір специфічних прав речових прав землекористування: 

заповідне володіння (freehold estate in tail), сімейне володіння 

(home stead), довірче володіння (trust) та ін. 

Оренда землі використовується в більшості країн світу. У 

Франції 51 % сільськогосподарських угідь використовуються на 

основі договорів оренди.  

У Великобританії і Австралії у орендних відносинах беруть 

участь 1/3 фермерських господарств, що займають близько 40 % 

сільськогосподарських площ.  

У Канаді в оренді щорічно знаходяться близько 50 % землі, в 

Японії - 20%.  

У Швейцарії 20 % фермерів ведуть господарство на повністю 

орендованій землі, а 30 % - частково на своїй, а частково на 

орендованій.  

Найбільш низький відсоток фермерів-орендарів серед країн 

Європи в Ірландії, де оренда була символом гноблення ірландців 

англійськими лендлордами - 12 %. 

Попри всі відмінності, що існують у правовому регулюванні 

орендних відносин у різних країнах, можна відзначити одну 

важливу тенденцію: при оренді землі для сільськогосподарських 

потреби встановлюється мінімальний термін оренди, пов´язаний 

із тривалістю сівозміни. Часто також встановлюється 



максимальний строк оренди. Встановлюються і мінімальні 

розміри земельних ділянок, що надаються в користування. 

Часто це робиться за допомогою економічних механізмів, 

шляхом надання державної підтримки лише тим господарствам, 

що досягають певного розміру. 
Законодавство Великобританії про оренду землі являє собою 

сукупність прийнятих в різний час численних нормативно-
правових актів, судових прецедентів, а також норм т. з. 
загального права.  

Будучи колишньою колонією Великобританії, М´янма має 
систему землекористування, подібну до англійської та систем 
інших британських колоній в регіоні. Однак вона має певні 
особливості. Наприклад, закон про обмеження на передачу 
нерухомого майна 1987 року встановлює заборону надання 
будь-яких прав (в т. ч. оренди) на нерухоме майно іноземцям. 

Правове регулювання сільськогосподарської оренди у 

Франції здійснюється на основі спеціальних джерел права, 

головним з яких є Статут сільськогосподарської оренди, 

проголошений Ордонансом Code Rurale, до якого неодноразово 

вносились зміни і доповнення (13.04.1946, 30.12.1960, 

12.07.1967, 31.12.1970, 03.01.1972, 15.07.1975, 04.07.1980). 

Встановлені обмеження на розпорядження земельними 

ділянками сільськогосподарського призначення: вони повинні 

бути спершу запропоновані фермерам, орендарям, причому 

останні можуть в судовому порядку вимагати призначення 

більш низької ціни, ніж запропоновано. Власник не вправі 

залишати землю без обробітку на строк більше 5 років. По 

спливу цього строку земельна ділянка може бути надана в 

користування іншій особі. 
У США права орендаря практично без обмежень можуть 

відступатися іншим особам. Існує обмежене право орендодавця 
на відвідування орендованої земельної ділянки, що називається 
«спостереження з метою можливого попередження псування 
майна». До обмежень прав орендаря належать також заборонені 
види діяльності орендаря, які можуть бути передбачені 
сторонами при укладенні договорів оренди. Орендодавець має 
право вимагати припинення дії договору у випадку, якщо 
орендар застосовує заборонений вид використання орендованої 
земельної ділянки. Заслуговує на увагу ретельне врегулювання 
федеральним законодавством і законодавством штатів 



обов´язків орендаря, пов´язаних з ефективним використанням 
орендованої земельної ділянки, здійсненням комплексу заходів, 
спрямованих на боротьбу з ерозією ґрунтів. Захищаючи землі 
від водної та повітряної ерозії, орендар повинен розробляти 
плани збереження еродованих ґрунтів, які передбачають 
методику збереження ґрунтів та управління діяльністю ферм, 
користування водостоками, водовідводами, дренажними 
ділянками, лісовими угіддями і іншими природними ресурсами. 
На орендаря також покладається обов´язок здійснювати 
комплекс заходів по охороні природних об´єктів від впливу 
сільськогосподарського виробництва. При цьому особливе 
значення надається дотриманню екологічних і санітарно-
гігієнічних вимог при застосуванні в сільському господарстві 
пестицидів, мінеральних добрив. Проблеми, пов´язані із 
використанням сільськогосподарських хімікатів, є предметом 
імперативного регулювання. 

При вивченні третього питання слід згадати матеріал, 
засвоєний під час вивчення цивільного права та господарського 
права, адже договірні відносини в зарубіжних країнах 
регулюються на схожих приватних засадах, як і в Україні. 

Під час розгляду останнього питання лекції необхідно 
уточнити, що законодавство – це зовнішня форма вираження 
права, сукупність нормативно-правових актів. Таким чином, 
якщо вище ми розглядали зміст права, то зараз перейдемо до 
його форми і розглянемо більш детально законодавство деяких 
зарубіжних країн.  

Так, у Сполучених Штатах Америки створення законодавчої 
бази для розвитку сільського господарства посідає важливе 
місце в економічній політиці, і саме тому тут раніше, ніж в 
інших країнах світу, проявився суттєвий вплив держави на 
аграрну сферу діяльності. 

Економічний устрій Німеччини називають соціальним 

ринковим господарством. Основними його засадами є: приватна 

власність на засоби виробництва при посиленій юридичній 

відповідальності власників за використання капіталу; вільна 

конкуренція та відкритість ринку з державним впливом; 

забезпечення стабільної валюти та стабільності господарської 

політики; підтримка інтеграційних процесів в економіці як у 

країні, так і в межах ЄС; система соціального захисту населення 

від негативного впливу ринку. 



У французькому сільському господарстві набули 

найбільшого поширення два основних способи ведення 

господарства: прямий, коли земля сільськогосподарського 

призначення оброблюється її власником, і непрямий, коли 

обробка землі здійснюється особою, яка орендує господарство в 

одного або кількох власників, протягом останнього століття 

половина сільськогосподарських площ оброблялася методом 

прямого ведення господарства. У сільському господарстві 

Франції певне місце посідають групові форми ведення 

господарства. Вони мають суттєвий вплив на процес 

сільськогосподарського виробництва. Розвиток групових форм 

пов'язаний з поглибленням процесів його спеціалізації та 

концентрації. Головне місце серед них посідають кооперативи. 

Аграрні правовідносини у Франції регулюються Аграрним 

кодексом, який закріплює існування різних форм власності у 

сільському господарстві, наявність різноманітних форм 

управління сільськогосподарськими підприємствами, розвиток 

орендних відносин, орієнтацію на великі фермерські 

господарства. 

У Великобританії спостерігається тенденція поєднання 

аграрного сектора з промисловим капіталом; створюються 

великі формування агропромислового комплексу; 

практикуються концентрації виробництва окремих 

продовольчих товарів. У розвитку аграрних відносин у Великій 

Британії беруть участь фермери, землевласники, наймані 

працівники. 

Ізраїльське сільськогосподарське виробництво має високу 

насиченість технікою, яка поповнюється й обновлюється в міру 

необхідності. Це обмежило кількість осіб, зайнятих у цій галузі. 

Держава має досить значний вплив на сільськогосподарську 

галузь, майже понад 90 відсотків усіх сільськогосподарських 

підприємств є державними. Це повною мірою привело до того, 

що Ізраїль – одна з країн з найбільш розвиненим аграрним 

сектором. 

Багатосекторне сільське господарство Польщі є в основному 

індивідуальним. У Польщі близько 70 відсотків 

сільськогосподарських наділів. Держава стимулює розвиток 

індивідуального сільського господарства прийняттям низки 



нормативних актів – головним чином законів. Ці нормативні 

акти закріплюють досягнення продовольчої незалежності 

шляхом збільшення експорту, зменшення імпорту в кількісному 

асортименті, отримання позитивного сальдо торгівлі сільського 

господарства, динамічного та ефективного розвитку сільського 

господарства країни, стабілізації темпів його зростання, 

зменшення витрат та збитків. Держава забезпечує себе 

продовольчими товарами, водночас покращується харчування 

населення. 

Усе це свідчить про те, що аграрне законодавство зарубіжних 

країн має ряд відмінностей порівняно з аграрним 

законодавством України. Аграрним законодавством і правом 

зарубіжних країни визначається законною вимога цільового 

використання сільськогосподарських земель, обов'язковість їх 

обробітку (обов'язок належним чином використовувати свою 

власність) під загрозою експропріації. Великого поширення 

набули інститути неподільності сільськогосподарських земель, 

недопущення їх надмірної експлуатації, принципи придбання 

права власності на землю за давністю їх володіння або 

користування. Гарантії та захист прав приватної власності на 

землю здійснюється в зарубіжному законодавстві через 

установлення складних процедур її відчуження. Важливого 

значення надає законодавство та право цих країн участі держави 

в здійсненні аграрних реформ.  

Зверніть увагу, що в рамках цієї теми не варто детально 

розглядати питання, пов’язані із сільськогосподарською 

діяльністю в контексті членства України у Світовій організації 

торгівлі, оскільки їм присвячено окрему тему дисципліни. 

 

План лекційного заняття 

1. Поняття і джерела аграрного права зарубіжних країн. 

2. Правове регулювання сільськогосподарської оренди за 

кордоном. 

3. Договірні відносини аграрних товаровиробників у 

зарубіжних країнах. 

4. Загальна характеристика аграрного законодавства 

зарубіжних країн. 

 



План семінарського заняття 
1. Поняття та система аграрного права зарубіжних країн. 
2. Особливості аграрного законодавства. 
3. Договірне регулювання аграрних правовідносин. 
4. Особливості кредитування та оподаткування суб’єктів 

аграрного права. 
5. Агропромислова інтеграція. Міжнародне аграрне право. 

 

Тестові завдання для самоконтролю знань 

1. Аграрне право зарубіжних країн – це: 
а) сукупність відомостей про правове регулювання аграрних 

правовідносин у зарубіжних країнах; 
б) дослідження в рамках науки аграрного права; 
в) вивчення аграрного права відповідною навчальною 

дисципліною; 
г) галузь права. 
 
2. Система галузі аграрного права в зарубіжних країнах 

включає: 
а) Публічне аграрне право; 
б) Приватне аграрне право; 
в) Норми права та правові інститути; 
г) Правильні варіанти а) і б). 
 
3. Публічне аграрне право регулює: 
а) питання державного впливу на сільське господарство, 

кредитування, розвитку інфраструктури сільської місцевості, 
фінансування державою науково-дослідних робіт; 

б) особливості власності та господарювання, рівноправність 
приватної власності на землю та засоби виробництва з іншими 
формами власності; 

в) діяльність суб’єктів господарювання; 
г) взаємодію суб’єктів господарювання з органами державної 

влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями. 
 
4. Важелями державного регулювання сільського 

господарства в зарубіжних країнах є: 

а) система оподаткування; 

б) кредитно-фінансовий механізм; 

в) спеціальні цільові програми; 



г) всі варіанти правильні. 

 

5. Регулювання сільського господарства в ЄС здійснюється з 

допомогою: 

а) системи оподаткування; 

б) кредитно-фінансового механізму; 

в) цінового регулювання виробництва сільськогосподарської 

продукції; 

г) всі варіанти правильні. 

 

6. Для країн колишнього СРСР характерна: 

а) державна підтримка слабких неприбуткових господарств; 

б) підтримка ефективного високотоварного виробництва; 

в) втручання у сільськогосподарську діяльність; 

г) контроль над сільським господарством. 

 
7. Вплив держави на сільськогосподарського виробника у 

зарубіжних країнах проявляється у: 
а) Обмеженому державному регулюванні стратегічно 

важливих сфер виробництва, переробки та реалізації 

сільськогосподарської продукції; 

б) Впровадженні системи стимулів для розвитку певних 

суб’єктів господарювання; 

в) Заохоченні довгострокових капіталовкладень; 

г) Всі варіанти правильні. 

 

Навчальні завдання. 

1. Порівняйте аграрне законодавство України та Франції. 

2. Класифікуйте джерела аграрного права ЄС. 

3. Сформулюйте дефініцію аграрного права зарубіжних країн. 

4. Порівняйте аграрне законодавство України та ФРН. 

 

Інформаційні джерела: 49-53, 62, 68. 

 

 

 

 



Тема 10. Правові вимоги СОТ до сільськогосподарської 
діяльності в Україні. 

 
Основні терміни та поняття: право СОТ, угода СОТ, 

Генеральна угода з тарифів і торгівлі, Угода про заснування 
СОТ, Угода про сільське господарство, Угода про технічні 
бар’єри у торгівлі, Угода про санітарні та фітосанітарні 
заходи. Угода про державні закупівлі, Протокол про вступ 
України до СОТ, гармонізація права, адаптація законодавства, 
імплементація, стандарт, технічний регламент, процедура 
оцінки відповідності, технічні бар’єри у торгівлі.  

 
СОТ є однією з найвпливовіших міжнародних економічних 

організацій, яка визначає умови міжнародної торгівлі, у тому 
числі і сільськогосподарською продукцією. 

Перш за все слід прояснити основні терміни, які стосуються 
теми. Так, система права СОТ – це сукупність чинних, таких, що 
взаємодіють між собою норм права, які містяться в угодах та 
інших джерелах права СОТ, поєднані спільною спрямованістю 
щодо підвищення рівня життя населення держав – членів СОТ, 
забезпечення його повної зайнятості, значного та постійного 
зростання реального доходу членів СОТ, ефективного попиту на 
вироблені ними товари, розширення виробництва товарів, 
послуг та їх реалізації з урахуванням оптимального 
використання світових ресурсів відповідно до цілей сталого 
розвитку, прагнення зберегти навколишнє середовище, а також 
закріпленими в них принципами, а саме: режиму найбільшого 
сприяння, національного режиму, транспарентності, протидії 
демпінгу, заборони кількісних обмежень (квот) та справедливої 
конкуренції. 

Правова основа СОТ включає: міжнародні договори (угоди 
СОТ), норми внутрішніх регламентів, що визначають порядок та 
інші питання функціонування органів СОТ, норми рішень та 
резолюцій органів СОТ.  

Для врегулювання відносин з виробництва, переробки 
сільськогосподарської продукції та її реалізації принципове 
значення має виділення таких груп нормативних документів: 
установчі документи; багатосторонні торговельні угоди; 
торговельні угоди з обмеженим колом учасників; документи з 
важливих для України питань (зокрема Протокол про вступ 
України до СОТ).  



Основними угодами СОТ щодо виробництва, переробки 
сільськогосподарської продукції та її реалізації є: Угода про 
СОТ, ГАТТ-1994, Угода про сільське господарство, Угода про 
застосування санітарних та фітосанітарних заходів, Угода про 
технічні бар’єри в торгівлі, Угода про державні закупівлі. 

По другому питанню слід мати на увазі, що гармонізація 
права України та СОТ обумовлюється зобов’язаннями, 
закріпленими в Протоколі про вступ України до СОТ. Частина 1 
цього Протоколу містить посилання на п. 512 Звіту, в якому 
перелічуються такі зобов’язання України, як удосконалення 
системи ціноутворення, контролю за цінами, оподаткування, 
порядку ліцензування експорту та імпорту, правил реалізації 
деякої сільськогосподарської продукції (наприклад, цукру-
сирцю, м’ясної та рибної продукції, зернових культур), правил 
інспекції до відвантаження, визначення походження, 
застосування санітарних та фітосанітарних заходів, пріоритет 
міжнародних стандартів над національними тощо. Частина 2 
Протоколу про вступ України до СОТ визначає розклади 
поступок і зобов’язань, відповідно до яких поступово, у 
визначені етапи, передбачено зв’язування ставок мита на 
сільськогосподарську продукцію, збільшення тарифних квот, 
фіксування рівня СВП. 

Наслідки зменшення державної підтримки сільського 
господарства відповідно до вимог СОТ мають компенсуватись 
збільшенням державної підтримки в таких напрямах, як 
державне фінансування діяльності з просування вітчизняної 
сільськогосподарської продукції до споживача, проведення 
робіт з інформування сільського населення, збирання, обробка і 
поширення ринкової інформації, удосконалення виробничої 
інфраструктури, підтримка наукових досліджень, підготовка і 
підвищення кваліфікації кадрів, гарантування безпеки продуктів 
харчування, охорона навколишнього природного середовища, 
техніко-технологічне оновлення виробництва за допомогою 
державних програм із його реструктуризації, запровадження 
енерго- та ресурсозберігаючих технологій, формування 
державних резервів при закупівлі продовольства урядом за 
поточними ринковими цінами, продовольча допомога 
малозабезпеченим громадянам, виплати виробникам без 
прив’язки до цін та обсягів виробництва, страхові виплати, 
програми регіональної допомоги. Відповідні напрями державної 
підтримки мають відображатись у спеціальному законі, тому 



необхідно внести зміни до Закону України «Про державну 
підтримку сільського господарства України». 

Зобов’язання України не є раз і назавжди встановленими, 
однак їх перегляд передбачає дотримання специфічної 
процедури, окресленої у ст. 28 ГАТТ-1994, яка надає право 
кожному члену СОТ раз на три роки (або ж за особливих 
обставин) ініціювати такий перегляд. Під час чергового 
перегляду умов членства України в СОТ необхідно вимагати 
перегляду окремих зобов’язань, які впливають на виробництво, 
переробку та реалізацію сільськогосподарської продукції. 

При вивченні матеріалу з третього питання лекції необхідно 
уточнити, що сільськогосподарське виробництво – це 
врегульована нормами аграрного та інших галузей права 
господарська діяльність сільськогосподарських виробників, що 
може здійснюватись як зі створенням юридичної особи, так і без 
такої (наприклад, особистим селянським господарством), і 
пов’язана з обов’язковим використанням земель та інших 
природних ресурсів, з метою виготовлення 
сільськогосподарської продукції рослинного та тваринного 
походження. У контексті вимог права СОТ потребують 
перегляду правові підходи до регулювання виробництва в 
Україні окремих видів сільськогосподарської продукції. 

Основними тенденціями в нормативно-правовому 
регулюванні рослинництва є уніфікація, диференціація, 
кодифікація та гармонізація аграрного законодавства з 
нормативними приписами СОТ. Зокрема необхідно адаптувати 
ДСТУ 3768-2010 «Пшениця. Технічні умови» до міжнародного 
стандарту ISO 11051:1994 «Пшениця тверда. Технічні умови», 
визначивши максимально допустимий вміст фузаріозних зерен 
на рівні 1,5 % від загальної маси зерна. 

Оскільки зі вступом України до СОТ активізуються процеси 
спеціалізації та концентрації виробництва, що виявляється у 
збільшенні кількості сільськогосподарських підприємств 
корпоративного типу та їх об’єднань, державна підтримка 
повинна надаватись традиційним виробникам 
сільськогосподарської продукції рослинного походження, а саме 
фермерським господарствам, сільськогосподарським 
кооперативам та їх об’єднанням. Разом з тим елітним 
насінництвом повинні займатись державні сільськогосподарські 
підприємства. 

Виробництво сільськогосподарської продукції рослинного 
походження має здійснюватись з урахуванням таких вимог СОТ, 



як обов’язковість дотримання технічних регламентів та надання 
державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам 
у напрямах, не заборонених угодами СОТ. 

В умовах членства України в СОТ виробництвом продукції 

тваринництва повинні займатись сільськогосподарські 

підприємства кооперативного типу, а в таких сферах, як 

племінна справа та селекція – підприємства корпоративного 

типу і державні сільськогосподарські підприємства. 
Оскільки перелік вітчизняних показників безпеки молочної 

сировини ширший за міжнародні показники, а європейські 
норми свинцю в молоці значно перевищують вітчизняні, 
недоцільно здійснювати адаптацію ДСТУ 3662-1997 «Молоко 
коров’яче незбиране. Вимоги до закупівлі» до міжнародного 
стандарту ISO/TS 6733:2006 «Молоко і молочні продукти. 
Визначення вмісту свинцю».  

У зв’язку з тим, що зі вступом до СОТ Україна зобов’язалась 
не забороняти використовувати на території України 
антибіотики і гормони для прискорення росту худоби, дозволяти 
імпорт усього м’яса та м’ясних продуктів, вироблених із 
застосуванням гормонів, необхідно переглянути це зобов’язання 
перед СОТ, щоб мати можливість активніше застосовувати 
санітарні та фітосанітарні заходи стосовно продукції 
тваринництва, аж до тотальної заборони на використання 
стимуляторів росту (наприклад, рактопаміна), як це 
практикується розвиненими європейськими державами. 

Питання переробки сільськогосподарської продукції є досить 

важливим, оскільки принципово відмінними є підходи СОТ та 

України до визначення якості та безпечності 

сільськогосподарської продукції, адже право СОТ направлене в 

більшій мірі на гарантування безпечності сільськогосподарської 

продукції, а українські правові норми – на забезпечення якості. 

Відповідно до Угоди про технічні бар’єри в торгівлі стандарти є 

добровільними, а тому господарюючий суб’єкт може їх 

дотримуватись, підвищуючи конкурентоспроможність своєї 

продукції, однак він не зобов’язаний це робити. Оскільки 

неналежна якість сільськогосподарської продукції становить 

суттєву загрозу безпеці нашої держави та здоров’ю її громадян, 

колізію норм Угоди СОТ про технічні бар’єри в торгівлі (щодо 

необов’язковості дотримання стандартів) та Закону України від 

23 грудня 1997 р. «Про безпечність та якість харчових 



продуктів» (у частині визначення стандартів на харчову 

продукцію обов’язковими до застосування) необхідно 

вирішувати на користь останньої.  
Зважаючи на відсутність одностайності у трактуванні 

термінології стосовно відчуження сільськогосподарської 
продукції, доцільно оперувати терміном «реалізація», який за 
обсягом є ширшим за поняття «збут», оскільки передбачає і 
саму дію по відчуженню сільськогосподарської продукції, і її 
кінцевий результат. Разом з тим слід враховувати, що в угодах 
СОТ використовується поняття «торгівля». 

Торгівля сільськогосподарською продукцією – це діяльність, 
що здійснюється суб'єктами господарювання у сфері товарного 
обігу, спрямована на реалізацію сільськогосподарської 
продукції та передбачає передачу прав власності на неї за плату 
або компенсацію, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує 
її реалізацію шляхом надання відповідних послуг. 

Важливими питаннями реалізації сільськогосподарської 
продукції в Україні є правове забезпечення організації та 
функціонування аграрних ринків, а також державних закупівель 
сільськогосподарської продукції. Правове регулювання 
зовнішньої торгівлі потребує вироблення експортної стратегії 
держави і застосування специфічних методів та інструментів 
правового регулювання, не притаманних внутрішньому ринку. З 
огляду на членство України в СОТ особливого значення набуває 
застосування заходів зовнішньоекономічного регулювання, 
таких як митно-тарифне регулювання імпорту та експорту, 
застосування методів нетарифного регулювання, експортних 
субсидій, технічних бар’єрів, антидемпінгових заходів, 
квотування імпорту та експорту. Необхідно змістити акцент із 
дозволених заходів захисту внутрішнього ринку на незаборонені 
заходи, як це практикується більшістю членів СОТ.  

Запровадження квотування імпорту окремих видів 
сільськогосподарської продукції обмежується вимогами ГАТТ-
1994. По-перше, квотування імпорту дозволяється тимчасово, у 
зв’язку з критичною ситуацією з платіжним балансом, якщо 
цінові заходи не можуть припинити різкого погіршення 
становища із зовнішніми платежами. По-друге, член СОТ при 
застосуванні кількісних обмежень повинен обґрунтувати, що 
цінових заходів недостатньо для врегулювання ситуації з 
платіжним балансом. По-третє, під час подальших консультацій 
необхідно вказати на досягнуте зменшення кількості та 
обмежувального впливу таких заходів. Окрім цього, ГАТТ-1994 



вимагає, щоб відносно одного товару вживалося не більше 
одного виду заходів щодо обмеження імпорту; виключно з 
метою регулювання загального рівня імпорту, без перевищення 
необхідної міри; у транспарентній формі та з обґрунтуванням 
критеріїв, які використовуються для визначення товарів, що 
підпадають під дію обмежень. 

 

План лекційного заняття 

1. Поняття права СОТ.  

2. Правові вимоги СОТ до виробництва 

сільськогосподарської продукції. 

3. Правова регламентація переробки 

сільськогосподарської продукції з урахуванням вимог СОТ.  

4. Правове забезпечення реалізації сільськогосподарської 

продукції у контексті вимог СОТ. 

 

План семінарського заняття 

1. Гармонізація права СОТ та України у частині 

регулювання сільськогосподарської діяльності.  

2. Правові вимоги СОТ до виробництва 

сільськогосподарської продукції рослинного походження. 

3. Правова регламентація виробництва 

сільськогосподарської продукції тваринного походження у 

контексті вимог СОТ.  

4. Правові вимоги СОТ до переробки та реалізації 

сільськогосподарської продукції.  

5. Угода СОТ про сільське господарство. 

 

Тестові завдання для самоконтролю знань 

1. Право СОТ – це… 

а) норми внутрішніх регламентів, що визначають порядок та 

інші питання функціонування органів СОТ;  

б) норми рішень/резолюцій СОТ (і органів СОТ), що 

приймаються для забезпечення цілей Організації у рамках її 

правосуб’єктності;  

в) система понад 50 угод, що становлять «пакет СОТ»;  

г) правильними є варіанти А), Б), В). 

 



2. Визначне спеціальний нормативний документ СОТ, яким 

врегульовано сільськогосподарську діяльність: 
а) Генеральна угода з тарифів і торгівлі; 
б) Угода СОТ про сільське господарство; 
в) Угода СОТ про застосування санітарних та фітосанітарних 

заходів; 
г)Угода СОТ про технічні бар’єри в торгівлі. 
 
3. В якій угоді містяться вимоги до якості та безпечності 

продукції? 

а) Генеральна угода з тарифів і торгівлі; 

б) Угода СОТ про сільське господарство; 

в) Угода СОТ про застосування санітарних та фітосанітарних 

заходів; 

г) Угода СОТ про технічні бар’єри в торгівлі. 
 
4. В якому документі міститься перелік зобов’язань України 

щодо вступу до СОТ? 
а) Угода СОТ про сільське господарство; 
б) Угода СОТ про застосування санітарних та фітосанітарних 

заходів; 
в) Угода СОТ про технічні бар’єри в торгівлі; 
г) Протокол про вступ України до СОТ. 

 

5. В якому документі міститься визначення стандарту? 

а) Угода СОТ про сільське господарство; 

б) Угода СОТ про застосування санітарних та фітосанітарних 

заходів; 

в) Угода СОТ про технічні бар’єри в торгівлі; 

г) Протокол від про вступ України до СОТ. 

 

6. В якому документі міститься визначення технічного 

регламенту? 

а) Угода СОТ про сільське господарство; 

б) Угода СОТ про застосування санітарних та фітосанітарних 

заходів; 

в) Угода СОТ про технічні бар’єри в торгівлі; 

г) Протокол про вступ України до СОТ. 

 



7.  До якої з перелічених угод з обмеженим колом учасників 

не приєдналась Україна? 

а) Угода СОТ про державні закупівлі; 

б) Міжнародна угода СОТ про торгівлю молочними 

продуктами; 

в) Міжнародна угода СОТ про торгівлю яловичиною; 

г) правильними є варіанти А), Б), В). 

 

Навчальні завдання 

1. Фермер Олійник А. звернувся до сільськогосподарської 

дорадчої служби за консультацією. Тривалий час він займався 

вирощуванням овочів, якість яких відповідала державним 

стандартам України (ДСТУ). Тепер він планує експортувати 

вироблену сільськогосподарську продукцію в держави – члени 

СОТ.  
Розтлумачте вимоги до якості та безпечності продукції, 

що містяться в Угоді СОТ про технічні бар’єри в торгівлі. 
 

2. Міністерство юстиції України виступило в ЗМІ з 

ініціативою приєднатись до Угода СОТ про державні закупівлі. 

Фермер Романенко А. звернувся до юридичної консультації за 

роз’ясненням, які наслідки це буде мати для його бізнесу. Він 

пояснив, що багато років підряд реалізує вирощену 

сільськогосподарську продукцію за державними контрактами. 

Складіть письмове роз’яснення питання. 

 

Інформаційні джерела: 1, 2, 22, 68, 69, 91. 

 
МОДУЛЬ 2. 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 
АГРАРНИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 
Тема 11. Правовий режим майна сільськогосподарських 

товаровиробників. 
 
Основні терміни та поняття: правовий режим майна 

сільськогосподарських товаровиробників, елементи правового 
режиму майна, джерела формування майна, право власності, 
право господарського відання, право оперативного управління, 



фонди сільськогосподарських товаровиробників, паювання 
майна, майновий пай, лізинг. 

 
Розгляд теми необхідно розпочати з уточнення, що майно (ст. 

139 ГКУ) – сукупність речей та інших цінностей, що мають 
вартісне визначення, виробляються чи використовуються 
суб’єктами господарювання та відображаються в їх балансі або 
враховуються в інших передбачених законом формах обліку 
майна цих суб’єктів.  

Майно сільськогосподарського призначення характеризують 
такими ознаками: 

а) застосовується тільки в сільськогосподарському 
виробничому процесі; 

б) неможливо перепрофілювати; 
в) підлягає обов’язковій сертифікації та експертизі; 

г) випускається спеціалізованими підприємствами по 
спеціальним проектам. 
Слід наголосити на значенні майна як економічної основи 

функціонування сільськогосподаських підприємств. 
До нормативно-правових актів, що визначають правовий 

режим майна, належать: 

 Конституція України від 28.06.1996 (ст. 13, 14, 41); 

 Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 

 Господарський Кодекс України від 16.01.2003 

 Земельний Кодекс України від 25.10.2001 

 Закон України «Про фермерське господарство» від 

19.06.2003, 

 Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 

17.07.1997; 

 Закон України «Про кооперацію» від 10 липня 2003; 

 Закон України «Про особисте селянське господарство» від 

15.05.2003. 
Майно підприємств об’єднується у фонди. Правовий режим 

фондів залежить від виду фонду. 
Особливу увагу слід звернути на визначення правового 

режиму майна. Так, правовий режим майна – це установлений 
правовими засобами порядок і умови придбання майна, 
здійснення сільськогосподарськими товаровиробниками права 
володіння, користування та розпорядження ним, реалізації 
функцій управління майном, а також його правова охорона. 



Джерелами формування майна є: 

 Доходи, одержані від реалізації виготовленої продукції та 

інших видів господарської діяльності; 

 Доходи від цінних паперів; 

 Капітальні вкладення та дотації з бюджетів; 

 Надходження від приватизації; 

 Благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств 

і громадян; 

 Інші джерела, не заборонені законом. 
Право власності – це право володіння, користування та 

розпорядження майном. 
Відповідно до ст. 78 Земельного Кодексу України власник 

земельної ділянки як основного засобу виробництва, на свій 
розсуд володіє, користується та розпоряджається нею. 
Одночасно власник має обирати такі способи використання, які 
відповідають цільовому призначенню, при яких власникам 
сусідніх ділянок завдається найменше незручностей (затінення, 
задимлення). 

Окрему увагу слід приділити захисту права власності. Ст. 13 
Конституції України визначає, що держава забезпечує захист 
прав усіх суб’єктів права власності і господарювання. 

Правова охорона майнових прав підприємств – це сукупність 
правових засобів, спрямованих на збереження та раціональне 
використання належного цим підприємствам майна. 

Виділяють такі засоби правової охорони та захисту: 
А) цивільно-правові (ст. 610 ЦКУ – передбачені законом чи 

договором, н: штраф, відшкодування збитків, припинення 
зобов’язання, право витребувати майно); 

Б) господарсько-правові (відшкодування збитків, штрафні, 
оперативно-господарські санкції); 

В) адміністративно-правові (дрібне розкрадання майна, 
використання земель не за цільовим призначенням, невиконання 
природоохоронного режиму використання земель, потрава 
посівів); 

Г) кримінально-правові (злочини проти власності, злочини у 
сфері господарської діяльності, екологічні злочини); 

Д) трудові (матеріальна, дисциплінарна відповідальність) 

 

 

 



План лекційного заняття 
1. Нормативно-правові акти, що визначають правовий режим 

майна сільськогосподарського призначення. 
2. Поняття та елементи правового режиму майна. 
3. Джерела формування майна. 
4. Право власності сільськогосподарських підприємств 

кооперативного типу. 
5. Право власності сільськогосподарських підприємств 

корпоративного типу. 
6. Правовий режим майна державних і комунальних 

сільськогосподарських підприємств. 
7. Правова охорона і захист майнових прав с/г підприємств. 

 

План семінарського заняття 

1. Поняття права власності, права оперативного управління та 

права господарського відання. 

2. Нормативно-правова база, що регулює питання права 

власності сільськогосподарських підприємств. 

3. Джерела формування майна сільськогосподарських 

підприємств корпоративного та кооперативного типу. 

4. Земля як об’єкт права власності підприємства. 

5. Фонди підприємств корпоративного та кооперативного типу. 

 

Тестові завдання для самоконтролю знань 
1. Право власності сільськогосподарського кооперативу – це 
А: сукупність правових норм, покликаних регулювати 

відносини щодо володіння власним майном на свій розсуд; 
Б: сукупність правових норм, покликаних регулювати 

відносини щодо користування власним майном на свій розсуд; 
В: сукупність правових норм, покликаних регулювати 

відносини щодо розпорядження власним майном на свій розсуд; 
Г: сукупність правових норм, покликаних регулювати 

відносини щодо володіння, користування й розпорядження 
майном. 

 
2. Що не може бути об’єктом права власності 

сільськогосподарського кооперативу: 
а) будівлі, споруди; 
б) виготовлення продукції; 
в) доходи, отримані  від реалізації продукції; 



г) трудові ресурси. 
 
3. Який фонд, крім статутного, створюється в 

сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу: 
а) фонд сплати дивідендів; 
б) пайовий фонд; 
в) інвестиційний фонд; 
г) пенсійний фонд. 
 
4. Змістом права власності сільськогосподарських 

підприємств є правомочність по володінню, користуванню і 
розпорядженню ними своїм майном у межах, встановлених 
законом. 

Враховуючи вищевикладене, право володіння – це: 
а) можливість визначати юридичну та фактичну долю майна; 
б) фактичне утримання майна у сфері свого господарювання; 
в) можливість отримувати від майна його корисні споживчі 

якості; 
г) можливість фактично утримувати майно, отримувати від 

майна його корисні споживчі якості, визначати юридичну та 
фактичну долю майна.  

 
5. Змістом права власності сільськогосподарських 

підприємств правомочність  по володінню, користуванню і 
розпорядженню ними своїм майном у межах, встановлених 
законом. 

Враховуючи вищевикладене, права розпорядження – це: 
а) можливість визначати юридичну та фактичну долю майна; 
б) можливість отримувати від майна  його корисні споживчі 

якості; 
в) фактичне утримування майна у сфері свого 

господарювання; 
г) можливість фактично утримувати майно, отримувати від 

майна його корисні споживчі якості, визначати юридичну та 
фактичну долю майна. 

 
6. Змістом права власності сільськогосподарських 

підприємств є правомочність по володінню, користуванню і 
розпорядженню ними своїм майном у межах, встановлених 
законом. 

Право користування – це: 
а) фактичне утримання майна у сфері свого господарювання; 



б) можливість визначати юридичну та фактичну долю майна; 
в) можливість отримувати від майна його корисні споживчі 

якості; 
г) можливість фактично утримувати майно, отримувати від 

майна його корисні споживчі якості, визначати юридичну та 
фактичну долю майна. 

 
7. Які фонди, крім статутного, створюються в 

сільськогосподарських підприємствах корпоративного типу, 
утворених у формі акціонерного товариства: 

а) пайовий фонд; 
б) пенсійний фонд; 
в) фонд сплати дивідендів; 
г) страховий фонд. 

 
Навчальні завдання 

1. ДСП “Країна” продало м’ясокомбінату трактор, три 

вантажних автомобілі та п’ятеро коней. 

Наступного дня директор цього підприємства та голова 

переробного кооперативу “Промінь” уклали договори оренди 

ставка та ділянки лісу, що належали радгоспу. 

Прокурор області звернувся з позовом в господарський суд 

про визнання договорів купівлі-продажу та оренди недійсними, 

мотивуючи тим, що майно повинно бути передано 

м’ясокомбінату безоплатно, а при укладенні договору оренди 

директор ДСП вийшов за межі своїх повноважень. 

Оцінити ситуацію. Зробити письмовий правовий висновок 

щодо питань правомірності укладення вищевказаних договорів. 

 

2. Директор державного науково-дослідного підприємства 

“Ронівське” передав в порядку взаємодопомоги, товариству з 

обмеженою відповідальністю “Адна” списаний трактор 

“Біларусь”, три тонни насіння елітної пшениці та дрібний 

сільськогосподарський реманент, який підприємству був 

непотрібний. 

Приймаючи річний бухгалтерський звіт від підприємства, 

райдержадміністрація Ронівського р-ну визнала дії директора 

неправомірними і, вважаючи, що він розбазарив майно 

державного науково-дослідного підприємства, звільнила із 



займаної посади. Водночас була дана вказівка бухгалтерії 

підприємства при здійсненні розрахунку з колишнім 

директором утримати з належних йому виплат 10000,00 грн. для 

відшкодування завданих державі збитків. 

Вважаючи дії райдержадміністрації і бухгалтерії незаконними, 

директор науково-дослідного підприємства звернувся до суду. 

Чи правовірні дії директора та райдержадміністрації? Яке 

рішення прийме суд? 

 

3. Конюхи Розов і Рієв взяли з відома завідувача ферми СГВК 

племінну кобилу та віз для поїздки до сусіднього села. 

Повертаючись додому в нетверезому стані, вони переїхали на 

фермі двох гусей, свиноматку і зламали воза. Правління 

кооперативу наклало штраф на Морозова і Гурієва в розмірі 100 

грн. з кожного, зобов’язало їх відремонтувати віз і здати на 

ферму двох гусей, а також повністю позбавило їх додаткового 

заробітку. 

Питання про стягнення вартості свиноматки вирішувалося 

загальними зборами членів кооперативу. Враховуючи 

дисциплінованість і добросовісну працю Рієва протягом усього 

часу перебування у СГВК, а також важке матеріальне становище 

його сім’ї, було вирішено стягнути з нього 1/3 вартості 

свиноматки, а з Розова – 1/2 вартості свиноматки. Голова 

ревізійної комісії вважав рішення загальних зборів незаконними 

і вимагав звернутися з позовом до суду про відшкодування з 

Розова і Рієва солідарно всієї суми збитків. СГВК звернувся з 

позовом до місцевого суду.  

Як вирішити справу? 

 

4. Правління сільськогосподарського виробничого 

кооперативу “Терен” прийняло рішення про внесення змін до 

Статуту про порядок формування та використання фондів. 

Ухваливши рішення кваліфікованою більшістю голосів, 

правління направило його до райдержадміністрації для 

затвердження змін, що вносяться, а саме: 

1) основним джерелом формування неподільного фонду 

кооперативу є прийняття на баланс сільськогосподарської 



техніки та земельних ділянок, переданих при вступі до 

кооперативу; 

2) виключити із зареєстрованого Статуту положення, що пайові 

внески не є частиною неподільного фонду; 

3) у разі виходу із кооперативу фізичні особи набувають право 

отримання паю тільки у грошовій формі, оскільки інший 

порядок призведе до перебоїв у виробничій діяльності; 

4) надавати право виходу із кооперативу його членам лише 

після закінчення господарського року в січні. 

Який порядок розробки, прийняття та реєстрації Статуту 

кооперативу? Як здійснюється внесення змін та доповнень до 

нього? Який порядок формування і правовий режим 

неподільного та пайового фондів кооперативу? 

 

5. Жителі Харківської обл. Ласюк та Бань, а також житель 

сусіднього села Белгородської обл. Тухов вирішили 

організувати фермерське господарство. При цьому у них 

виникли правові питання, пов’язані з можливістю створення 

такого типу господарства громадянами різних держав, а також 

питання щодо правового режиму майна фермерського 

господарства. Ласюк вважав, що майно господарства, 

включаючи землю, належить усім його членам, в тому числі й 

особам, з якими укладено контракт на праві спільної сумісної 

власності. Бань, посилаючись на те, що фермерське 

господарство є юридичною особою, висловив думку, що 

власником усього майна, господарства, в тому числі і землі, є 

ФГ в цілому – як юридична особа. Тухов згоден із Ласюком, але 

йому не зовсім зрозуміле положення Закону про те, що угодою 

між членами господарства може бути змінений правовий режим 

майна.  

Чи можливе створення фермерського господарства 

громадянами України спільно з іноземними громадянами? Який 

правовий режим майна, в тому числі і землі, у фермерського 

господарства? Яку форму здійснення сільськогосподарської 

підприємницької діяльності мають обрати зазначені громадяни 

України та Росії? 

 

Інформаційні джерела: 1, 18, 29, 31, 38, 51-53. 



 
Тема 12. Правове регулювання використання природних 

ресурсів у сільському господарстві. 
 
Основні терміни та поняття: природні ресурси, загальне 

природокористування, спеціальне природокористування, 
раціональнео використання природних ресурсів, 
водокористування, надрокористування в 
сільськогосподарському виробництві, використання тваринного 
світу у сільському господарстві, використання рослинного 
світу в сільськогосподарському виробництві, лісокористування 
в сільському господарстві. 

 
Перш за все слід зауважити, що відповідно до ст. 1 Закону 

України «Про пріоритетність соціального розвитку села та АПК 
в народному господарстві» така пріоритетність забезпечується 
створенням необхідної природно-ресурсної бази. 

Використання природних ресурсів поділяють на: 

 Загальне – безперешкодне використання природних 

ресурсів громадянами для задоволення своїх життєвих потреб: 

1) безоплатно;  
2) без спеціальних дозволів. 
3) без закріплення за конкретним суб’єктом; 

 Спеціальне – вид використання з:  
1) закріпленням за певним суб’єктом;  
2) з наданням спеціального дозволу;  
3) за плату. 

Далі слід уточнити, що правова форма використання 
природних ресурсів – певний правовий режим або закріплений у 
правових актах порядок використання природних ресурсів, 
зокрема: 

 Право власності; 

 Право природокористування (безоплатне і орендне); 

 Сервітутне право; 

 Угода про розподіл продукції; 

 Право господарського відання; 

 Право оперативного управління. 
Окремо необхідно зупинитись на видах використання 

природних ресурсів у сільському господарстві. 



Щодо використання вод, доцільно з’ясувати, що водний 
об’єкт – це природний або створений штучно елемент довкілля, 
в якому зосереджуються води. 

Виділяють водні об’єкти загальнодержавного значення 
(внутрішні морські води, територіальне море, підземні води, 
великі ріки, заповідників, лікувальні); місцевого значення (всі 
інші). 

Розрізняють такі види використання водних об’єктів: 

 Загальне (незначне навантаження на екосистему, забір води 

без спеціальних пристроїв, без забруднення); 

 Спеціальне (з оформленням дозволу на забір зі 

спеціальними пристроями та на скидання забруднюючих 

речовин).  
Надра – це частина земної кори, що розташована під 

поверхнею суші та дном водоймищ та простягається до глибин, 
доступних для геологічного вивчення та освоєння. 

Їх використовують для вирощування грибів, овочів, квітів, 
зберігання вина, харчової продукції, видобутку корисних 
копалин, прісних підземних вод. 

Обєкти тваринного світу – дикі тварини, їх частини, 
продукти життєдіяльності. 

Рослинний світ – сукупність усіх видів рослин, грибів на 
певній території, що є частиною екосистеми. 

Ліс – це сукупність землі, рослинності, в якій домінують 
дерева та чагарники, тварин, мікроорганізмів, інших природних 
компонентів, що у своєму розвитку взаємопов’язані, впливають 
одне на одного та на довкілля. 

Виділяють такі види використання лісових ресурсів: 

 Загальне (перебування в лісах, збирання ягід); 

 Спеціальне (наприклад, заготовка деревини). 
 

План лекційного заняття 
1. Поняття використання природних ресурсів та його 

відмінність від права власності та права природокористування. 
2. Правове регулювання водокористування. 
3. Особливості використання надр у сільському господарстві. 
4. Використання тваринного та рослинного світу. 

5. Правове регулювання лісокористування. 

 

 



Питання для самостійного опрацювання 

1. Характеристика організаційно-правового забезпечення 

раціонального використання природних ресурсів. 

2. Особливості використання природних ресурсів у процесі 

виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного 

підприємництва.  

3. Права та обов'язки суб'єктів аграрного підприємництва щодо 

використання природних ресурсів. 

4. Підстави та порядок відшкодування збитків, заподіяних 

власникам земель і землекористувачам.  

5. Юридична відповідальність сільськогосподарським 

товаровиробникам за шкоду, заподіяну природним об'єктам.  

 

Тестові завдання для самоконтролю знань 
1. Правовий режим земель сільськогосподарського 

призначення визначає: 
а) Земельний Кодекс України від 25.10.2001; 
б) Закон України «Про плату за землю» від 03.07.1992; 
в) Закон України «Про колективне сільськогосподарське 

підприємство» від 14.02.1992; 
г) Закон України «Про фіксований сільськогосподарський 

податок» від 17.12.1998. 
 
2. Виділяють такі напрями земельної реформи: 
а) Перебудова земельних відносин на основі приватної 

власності на землю; 
б) Формування ринку землі; 
в) Забезпечення можливості здійснювати правочини щодо 

землі; 
г) Всі варіанти правильні. 
 
3. Елементами природоресурсних правовідносин є: 
а) Суб’єкти; 
б) Об’єкти; 
в) Зміст; 
г) Всі варіанти правильні. 
 
4. Зміст природоресурсних правовідносин – це: 
а) те, з приводу чого виникають відносини, тобто природні 

ресурси; 



б) права та обов’язки, що виникають між суб’єктами 
правовідносин; 

в) учасники таких правовідносин; 
г) підстави виникнення, зміни та припинення таких 

правовідносин. 
 
5. Об’єкт природоресурсних правовідносин – це: 
а) права та обов’язки, що виникають між суб’єктами 

правовідносин; 
б) учасники цих правовідносин; 
в) підстави виникнення, зміни та припинення 

цихправовідносин; 
г) землі, надані для виробництва сільськогосподарського 

продукції, здійснення сільськогосподарської науково-
дослідницької та навчальної діяльності, розміщення відповідної 
виробничої інфраструктури. 

 
6. Суб’єкти природоресурсних правовідносин – це: 
а) фермерські господарства;  
б) сільськогосподарські кооперативи; 
в) сільськогосподарські акціонерні товариства; 
г) всі варіанти правильні. 
 
7. Підставами виникнення природоресурсних правовідносин 

може бути: 
а) Придбання за договором купівлі-продажу, дарування, 

міни, інших цивільно-правових угод; 
б) Внесення земельних ділянок її засновниками до статутного 

фонду; 
в) Прийняття спадщини; 
г) всі варіанти правильні. 

 

Навчальні завдання. 

1. Класифікуйте природні ресурси, що використовуються у 

сільськогосподарському виробництві. 

2. Систематизуйте джерела права, якими врегульовано 

використання природних ресурсів у сільському господарстві. 

3. Складіть таблицю: «Загальне та спеціальне 

природокористування» 

 

Інформаційні джерела: 1, 14, 21, 23, 26, 28, 29, 31, 36, 49. 



Тема 13. Правове регулювання сільськогосподарського 
землевикористання. 

 

Основні терміни та поняття: землевикористання, землі 

сільськогосподарського призначення, охорона земель, право 

власності на землі, оренда земель сільськогосподарського 

призначення, емфітевзис, плата за землю, земельний податок, 

орендна плата, земельна реформа.  
 
Розгляд теми доречно розпочати з дослідження питання 

земельної реформи, метою якої є створення ефективного ринку 
землі. Земельну реформу необхідно розглядати як складову 
частину аграрної реформи. Виділяють такі її напрямки як: 
перебудова земельних відносин на основі приватної власності на 
землю; формування ринку землі; забезпечення можливості 
здійснювати правочини щодо землі. 

Доречно уточнити значення згаданого терміну.  
Так, земельні правовідносини – це суспільні відносини, 

врегульовані нормами земельного, екологічного та інших 
галузей права щодо володіння, користування та розпорядження 
землею. 

Елементами земельних правовідносин є: суб’єкти; об’єкт; 
зміст; юридичні факти.  

Зміст земельних правовідносин – це права та обов’язки, що 
виникають між суб’єктами.  

Об’єктом земельних правовідносин є землі 
сільськогосподарського призначення (землі, надані для 
виробництва сільськогосподарського продукції, здійснення 
сільськогосподарської науково-дослідницької та навчальної 
діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури). 

Суб’єкти земельних правовідносин – це фізичні особи 
(громадяни), фермерські господарства, кооперативи, 
корпоративні підприємства, державні сільськогосподарські 
підприємства, підприємства, засновані на змішаній формі 
власності, органи державної влади та місцевого самоврядування. 
Земельні ділянки сільськогосподарського призначення не 
можуть належати іноземцям, особам без громадянства, 
іноземним юридичним особам.  

Юридичні факти – це певні життєві обставини, з якими 
пов’язується виникнення, зміна та припинення земельних 
правовідносин. 



По другому питанню рекомендується спочатку 
проаналізувати норми Конституції України як основи правового 
регулювання земельних відносин, а також Земельного кодексу 
України, яким визначається склад земель 
сільськогосподарського призначення, підстави набуття права 
власності на землю та права користування земельною ділянкою. 
Окремо слід зупинитись на спеціальних законах, якими 
визначено особливості оренди землі, охорони земель, ведення 
державного земельного кадастру, обчислення та сплати 
земельного податку. Зокрема, це закони України «Про оренду 
землі», «Про охорону земель», «Про державний земельний 
кадастр», «Про колективне сільськогосподарське 
підприємство», Податковий кодекс України, Постанова 
Верховної Ради України «Про земельну реформу», Указ 
Президента України «Про порядок паювання земель, переданих 
у колективну власність сільськогосподарського підприємствам 
та організаціям» та ін. 

При вивченні третього питання необхідно проаналізувати 
легальне визначення земель відповідного цільового 
призначення. Так, землі сільськогосподарського призначення – 
це землі, надані для виробництва сільськогосподарського 
продукції, здійснення сільськогосподарської науково-
дослідницької та навчальної діяльності, розміщення відповідної 
виробничої інфраструктури; виділяють дві категорії земель 
сільськогосподарського призначення: сільськогосподарські 
угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті та перелоги); 
несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи та прогони, 
полезахисні лісові смуги, землі тимчасової консервації, землі під 
господарськими будівлями і дворами). 

По четвертому питанню, з урахуванням загальної інформації 
щодо права власності, необхідно визначити особливості 
державної, приватної, комунальної власності на землю. 
Зазначені форми власності на землю закріплені в Конституції 
України та Земельному кодексі України, тому доцільно 
порівняти ці нормативно-правові акти. 

По п’ятому питанню слід перелічити підстави виникнення та 
припинення права власності на землю та охарактеризувати їх, з 
урахуванням специфіки «права власності». Так, типовими 
підставами виникнення земельних правовідносин є: придбання 
земельної ділянки за договором купівлі-продажу, дарування, 
міни, інших цивільно-правових угод; внесення земельних 
ділянок її засновниками до статутного фонду підприємства; 



прийняття спадщини; інші підстави, передбачені законом. 
Підставами припинення земельних правовідносин можуть бути: 
добровільна відмова власника від права на земельну ділянку; 
смерть власника за відсутності спадкоємця; звернення стягнення 
на вимогу кредитора; у випадку суспільної необхідності; 
конфіскація земельної ділянки за рішенням суду; невідчудження 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
іноземцями протягом визначеного законом строку. 

Актуальним є питання приватизації землі як сукупності 
послідовних та взаємопов’язаних дій, спрямованих на 
виникнення права приватної власності на землю шляхом 
перерозподілу земельного фонду. 

Порядок приватизації визначений в ст.118 Земельного 
Кодексу України. Відповідно до встановленого законом 
порядку, громадянин, зацікавлений у приватизації земельної 
ділянки, яка перебуває у його користуванні, подає заяву до 
місцевої ради за місцезнаходженням земельної ділянки. За 
результатами розгляду заяви рішення приймається у місячний 
строк. 

Наприкінці розгляду теми необхідно наголосити на 
беззаперечній вимозі дбайливо ставитись до землі, 
використовувати її раціонально, ефективно, за цільовим 
призначенням. Окремо треба зупинитись на правах та 
обов’язках власників землі та землекористувачів щодо 
використання земель, збереження та підвищення їх родючості. 
Особливу увагу слід звернути на охорону земель, зокрема на 
юридичну відповідальність землевласників і землекористувачів 
за шкоду, заподіяну землям сільськогосподарського 
призначення.   

 

План лекційного заняття 

1. Основні напрямки земельної реформи в сільському 

господарстві. 

2. Нормативно-правові акти, що регулюють земельні 

правовідносини в сільському господарстві.  

3. Поняття та склад земель сільськогосподарського 

призначення. 

4. Форми власності на землі сільськогосподарського 

призначення. 

5. Підстави, порядок виникнення та припинення права 

власності та права користування земельними ділянками 



План семінарського заняття 

1. Поняття та структура земельних правовідносин. 

2. Нормативно-правова база, що регулює земельні 

правовідносини. 

3. Особливості земельних правовідносин. 

4. Приватизація земельних ділянок 

5. Правова регламентація паювання земель. 

 

Тестові завдання для самоконтролю знань 
1. Які землі сільськогосподарського призначення не 

відносяться до сільськогосподарських угідь? 
а) полезахисні лісові смуги; 
б) рілля; 
в) сіножаті; 
г) пасовища. 
 
2. Договір оренди земельної ділянки укладається: 
а) в усній формі; 
б) в письмовій формі: 
в) шляхом обміну листами; 
г) в конклюдентній формі. 
 
3. Чи підлягає договір оренди земельної ділянки 

нотаріальному посвідченню та державній реєстрації: 
а) не підлягає; 
б) підлягає лише нотаріальному посвідченню; 
в) підлягає лише державній реєстрації; 
г) підлягає нотаріальному посвідченню та державній 

реєстрації. 
 
4. Які землі сільськогосподарського призначення не 

відносяться до сільськогосподарських угідь? 
а) полезахисні лісові смуги; 
б) рілля; 
в) сіножаті; 
г) пасовища. 
 
5. Приватизація землі – це: 
а) Придбання за договором купівлі-продажу, дарування, 

міни, інших цивільно-правових угод; 



б) Внесення земельних ділянок її засновниками до статутного 
фонду; 

в) Прийняття спадщини; 
г) сукупність послідовних та взаємопов’язаних дій, 

спрямованих на виникнення права приватної власності на землю 
шляхом перерозподілу земельного фонду. 

 
6. Оренда землі врегульована: 
а) Земельним кодексом України; 
б) Законом України «Про оренду землі»; 
в) Законом України «Про охорону земель»; 
г) всі варіанти правильні. 
 
7. Охорона земель врегульована: 
а) Земельним кодексом України; 
б) Законом України «Про охорону земель»; 
в) варіанти а) і б) правильні; 
г) всі варіанти правильні. 
 

Навчальні завдання 
1. Житель України переобладнав приватний будинок, який 

розташований на приватній земельній ділянці в межах земель 
рекреаційного призначення, у будинок відпочинку сімейного типу. 
При укладенні договору купівлі-продажу цього будинку з 
громадянином Росії нотаріус рекомендував українцю укласти 
договір оренди земельної ділянки для обслуговування будинку. 

 Прокоментуйте правову позицію нотаріуса. 
 
2. У межах заповідника розпорядженням 

райдержадміністрації працівникам заповідника були надані в 
1980 р. службові земельні наділи. У зв'язку з прийняттям чинного 
Земельного кодексу України право користування названими 
земельними ділянками було припинено. В рішенні 
райдержадміністрації з цього приводу було зазначено, що чинне 
земельне законодавство не виокремлює такого самостійного 
різновиду землекористування, як службові земельні наділи. 

 Визначте, якими нормативними актами необхідно 
користуватись при вирішенні спору між сторонами. 

 
3. Сім'я Б. на Закарпатті відповідно до чинного законодавства 

займається зеленим туризмом. Для забезпечення збільшення 
обсягу послуг голова сім'ї звернувся із заявою до 



райдержадміністрації щодо виділення земельної ділянки для 
створення пункту технічного обслуговування автомобілів 
громадян, яка розташована в межах земель рекреаційного 
призначення. 

Який порядок надання земельних ділянок за рахунок земель 
рекреаційного призначення? 

 

Інформаційні джерела: 1, 5, 7, 18, 21, 29, 31, 34, 38, 49, 51-

53, 66, 67, 76 – 81, 98, 111. 
 
Тема 14. Правове регулювання трудових відносин у 

сільському господарстві. 
  

Основні терміни та поняття: трудові відносини, 

організація праці, робочий час, час відпочинку, дисципліна праці, 

оплата праці, охорона праці, внутрішній трудовий розпорядок, 

правила внутрішнього трудового розпорядку 

сільськогосподарського підприємства. 

 
Вивчення питань необхідно розпочати з визначення 

особливостей праці в сільському господарстві, які 
обумовлюються переходом сільськогосподарських підприємств 
на новий економічний механізм – повний госпрозрахунок, 
якому властиві самостійність, самофінансування, широка 
демократизація управління, впровадження прогресивних форм 
організації праці. 

Потім необхідно проаналізувати чинні нормативні акти, 
якими врегульовані трудові відносини. Окремо треба 
зупинитись на специфіці регулювання праці 
сільськогосподарських працівників. 

По першому питанню необхідно перелічити форми 
організації праці в сільському господарстві та охарактеризувати 
їх. Загалом організація праці – це впорядкування, приведення в 
систему трудової діяльності людей. Для сільського 
господарства притаманні такі принципи організації праці як: 
загальність праці; оплата праці відповідно до її кількості і 
якості; оптимальне поєднання громадських і особистих 
інтересів; матеріальна заінтересованість працівників; охорона 
праці; свідома трудова дисципліна; планомірне використання 
трудових ресурсів; відносини товариського співробітництва і 
взаємодопомоги; творчий характер праці; активна участь 



трудового колективу в управлінні виробництвом; можливість 
поєднання праці та навчання; матеріальна забезпеченість за 
непрацездатності та в старості. 

При вивченні другого питання необхідно мати на увазі, що 
підбір, підготовка та розстановка кадрів 
сільськогосподарського виробництва залежить від 
організаційно-правової форми підприємства і обумовлюється 
фінансовими можливостями та потребами виробництва. 

По третьому питанню доцільно з’ясувати, які загальні норми 
робочого часу та часу відпочинку (відповідно до Кодексу 
законів про працю України). Робочий час і час відпочинку 
працівників сільського господарства обумовлюється сезонністю 
виробництва і кліматичними умовами. 

Особливу увагу варто звернути на трудову дисципліну, адже 
від неї залежить ефективність виробництва. Працівники 
сільськогосподарських підприємств мають неухильно 
додержуватись дисципліни праці, без якої неможливі 
організована робота і сучасне виробництво.  

В юридичній літературі термін «дисципліна» трактується по-
різному. З одного боку,  як форма суспільного зв'язку між 
людьми в процесі спільної праці, з іншого  як підпорядкування 
всіх працівників загальному порядкові праці, додержання ними 
встановлених правил поведінки під час трудового процесу.  

При цьому поняття трудової дисципліни розглядається у 
вузькому й широкому розумінні. У вузькому  як обов'язок 
кожного працювати, суворо додержувати Правил трудового 
розпорядку, які діють на підприємствах, в установах, 
організаціях. У широкому розумінні дисципліна праці є формою 
суспільного зв'язку між людьми в процесі спільної праці, який 
об'єктивно виникає і служить для підтримання необхідного при 
цьому порядку. 

Одні автори вважають за необхідне розглядати дисципліну 
тільки в суб'єктивному розумінні  як фактичне додержання 
встановлених правил поведінки, підпорядкування працівника 
встановленому розпорядкові. На думку інших, поняття 
дисципліни мусить бути ширшим і охоплювати два 
взаємопов'язані аспекти  об'єктивний і суб'єктивний. В 
об'єктивному розумінні дисципліна  це передбачений 
соціальними нормами порядок в організації та діяльності якого-
небудь колективу, в суб'єктивному  підкорення цьому 
порядкові, додержання його всіма членами колективу. 
Дисципліну праці в об'єктивному розумінні визначають різні 



юридичні приписи, які в сукупності складають її правову 
основу. 

Таким чином, трудова дисципліна  це сукупність дій або 
утримання від дій, що становлять зміст трудових прав та 
обов'язків членів колективних сільськогосподарських 
підприємств і акціонерних товариств. Коло цих правомочностей 
визначається відповідними специфічними умовами виробничо-
господарської діяльності й нормами права. Додержання вимог 
дисципліни праці в сільськогосподарському підприємстві 
зумовлюється підпорядкуванням рядових членів і працівників 
керівникам цих підприємств, а також в свою чергу 
відповідальність керівників бригад за доручену ділянку роботи 
перед органами самоврядування, перед загальними зборами 
(зборами уповноважених), правлінням, бригадним зборам. 

Дисципліна праці полягає не тільки в суворому додержанні 
Правил внутрішнього розпорядку, а й у свідомому, творчому 
ставленні до своєї роботи, забезпеченні її високої якості, 
продуктивному використанні робочого часу. 

При вивченні п’ятого питання, необхідно відштовхуватись 
від норм Закону України «Про охорону праці», яким і 
визначаються основи охорони праці та здоров’я працівників. 
Зокрема охорона праці визначається як система правових, 
соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-
гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, 
спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності 
людини у процесі трудової діяльності. 

По шостому питанню треба перелічити органи, які 
здійснюють нагляд за дотриманням правил охорони праці, 
окремо виділивши ті, що знаходяться на підприємстві, та 
незалежні від нього державні органи (як приклад, Управління з 
охорони праці). Важливо визначити завдання та мету діяльності 
цих органів, що і дає підстави говорити про систему органів, що 
здійснюють нагляд за охороною праці. 

Окремо необхідно зупинитися на нормах Кодексу законів 
про працю (ними визначається порядок розгляду спорів 
Комісією з трудових спорів) та Цивільного процесуального 
кодексу України (який визначає порядок розгляду трудових 
спорів у суді). 

 

 

 



План лекційного заняття 

1. Правові форми організації праці в сільськогосподарських 

підприємствах. 

2. Підбір, підготовка та розстановка кадрів 

сільськогосподарського виробництва. 

3. Робочий час і час відпочинку працівників сільського 

господарства. 

4. Трудова дисципліна в сільськогосподарських 

підприємствах. 

5. Охорона праці та здоров'я працівників сільського 

господарства. 

6. Порядок розгляду трудових спорів працівників сільського 

господарства. 

 

План семінарського заняття 

1. Поняття організації, дисципліни та охорони праці в 

сільськогосподарських підприємствах.  

2. Сутність дисципліни праці.  

3. Правове регулювання організації, охорони і дисципліни 

праці. 

4. Внутрішній трудовий розпорядок в сільськогосподарських 

підприємствах. 

 

Тестові завдання для самоконтролю знань 
1. Що з переліченого нижче не може бути можливими 

формами організації виробництва на сільськогосподарських 
підприємствах: 

а) бригади; 
б) ланки; 
в) цехи; 
г) інші підприємства. 
 
2. Бригади, як одна із форм організації виробництва на 

сільськогосподарських підприємствах, за своєю спеціалізацією 
можуть бути такими: 

а) правильні варіанти б) і в); 
б) тваринницькі; 
в) рослинницькі; 
г) будівельні. 



 
3. Яка категорія працівників не є однією із груп працівників 

сільськогосподарських підприємств: 
а) керівники; 
б) фахівці сільського господарства; 
в) особи управлінського та обслуговуючого персоналу; 
г) представники адміністративної влади як державні 

службовці. 
 
4. Керівники сільськогосподарських підприємств – це особи, 

які… 
а) мають спеціальну освіту в певній галузі і професійно 

здійснюють свою діяльність; 
б) здійснюють повсякденне керівництво діяльністю 

підприємств, представляють підприємства перед державними 
органами, підприємствами, установами; 

в) поширюють свої повноваження на осіб, їм не 
підпорядкованих, мають право застосовувати адміністративний 
примус та адміністративні стягнення; 

г) мають вищу юридичну освіту, стаж роботи на 
управлінських посадах та пройшли випробування на заміщення 
посади керівника підприємства. 

 
5. Фахівці сільського господарства – це особи, які... 
а) мають спеціальну освіту в певній галузі і професійно 

здійснюють свою діяльність; 
б) здійснюють повсякденне керівництво діяльністю 

підприємств, представляють підприємства перед державними 
органами, підприємствами, установами; 

в) поширюють свої повноваження на осіб, їм не 
підпорядкованих, мають право застосовувати адміністративний 
примус та адміністративні стягнення. 

г) мають вищу юридичну освіту, стаж роботи на 
управлінських посадах та пройшли випробування на заміщення 
посади керівника підприємства. 

 
6. Трудова дисципліна в сільськогосподарських 

підприємствах досягається за допомогою таких заходів: 
а) застосування заходів заохочення або стягнення; 
б) нагляду; 
в) контролю; 
г) моніторингу дисципліни. 



 
7. Що не можна віднести до заходів заохочення, які можуть 

застосовуватися до працівників сільськогосподарських 
підприємств? 

а) догана; 
б) оголошення подяки; 
в) нагородження цінним подарунком; 
г) преміювання. 
 

Навчальні завдання 
1. При розвантаженні насіннєвої пшениці та здачі її 

комірнику Сороці у водія Чоботаренка, який транспортував цей 
вантаж за завданням голови ВСГК, виявлена недостача одною 
мішка пшениці (70 кг). Правління ВСГК постановило: 
"Утримати з Чоботаренка за крадіжку насіннєвої пшениці 70 кг.  

Визначте, чи правомірне таке рішення. Що розуміється під 
матеріальною відповідальністю робітника? Які види 
матеріальної відповідальності передбачено законом? Назвіть 
умови, за наявності яких можливе притягнення робітника до 
матеріальної відповідальності. 

На підставі якої правової норми повинна настати 
матеріальна відповідальність водія Чоботаренка? 

 
2. При складанні річної звітності по плодоконсервному 

заводу 28 січня 1998 р. було встановлено розходження даних 
бухгалтерського обліку по сировинному складу та розрахунку з 
постачальниками.  З'ясування причин розходження показало, що 
7 липня 1997 р. заводом були одержані від постачальника ягоди 
із заниженою сортністю та якістю на суму 228 грн., а плата за 
рахунком зроблена на повну суму. Головний бухгалтер заводу 
Козир віддала розпорядження відрахувати 228 грн. з КСГП - 
постачальника, але юрист заводу відмовився оформити позов, 
оскільки був пропущений строк позовної давності, і підготував 
розпорядження про відрахування 228 грн. із заробітної плати 
бухгалтера Козир, в столі якої акт про приймання сировини 
пролежав більше шести місяців. 

Визначте, в яких межах повинна наступати матеріальна 

відповідальність бухгалтера Козир за умов даної ситуації. 

Дайте обґрунтування цього рішення. 

 

Інформаційні джерела: 1, 20, 33, 49 – 52. 



 
Тема 15. Правове регулювання договірних відносин 

сільськогосподарських товаровиробників. 
 
Основні терміни та поняття: договір, договірні відносини, 

аграрно-договірні зобов’язання, класифікація аграрних 
договорів, договори у сфері матеріально-технічного 
забезпечення, договори у сфері реалізації сільськогосподарської 
продукції, контрактація сільськогосподарської продукції, лізинг, 
договори з виробничо-технічного обслуговування, біржові угоди 
з сільськогосподарською продукцією, договірні орендні 
правовідносини, державний контракт, форвардний контракт, 
ф’ючерсний контракт. 

 
Вивчення питань необхідно розпочати з того, що договір є 

головною правовою формою регулювання як зовнішніх, так і 
внутрішніх господарських відносин. Суб’єкти аграрного 
підприємництва всіх форм власності та організаційно-правових 
форм господарювання наділені правомочністю налагоджувати 
підприємницькі зв’язки у всіх сферах діяльності на підставі 
договорів. 

По першому питанню необхідно актуалізувати знання з 
цивільного права стосовно договірного права, зокрема згадати 
визначення договору, яке дається у Цивільному кодексі України 
та Господарському кодексі України. 

При вивченні другого питання важливо розуміти, що будь-
який об’єкт краще розуміється з допомогою класифікації. Тому 
спочатку слід розподілити договри на види за різними 
підставами, після чого перейти до характеристики договору 
матеріально-технічного забезпечення.  

Так само по третьому, четвертому та п’ятому питаннях слід 
враховувати місце певного договору в загальній класифікації, 
що допоможе з’ясувати його особливості. 

Окрему увагу необхідно прибілити питанню укладання 
договорів. Порядок укладення договору легше визначити, якщо 
окремо зупинитись на укладенні договору, коли ініціатором є 
саме сільськогосподарське підприємство, і коли – його 
контрагент. Очевидно, що порядок укладення буде залежати і 
від виду договору. Так, особливості укладення державних 
контрактів обумовлюються попереднім проведенням конкурсу 
(тендеру) на виконання державного замовлення. Договори у 
сфері матеріально-технічного забезпечення 



сільськогосподарських товаровиробників стосуються 
забезпечення сільськогосподарського виробництва і досить 
часто пов’язані з придбанням насіння, техніки, інструментів. 
Договори у сфері технічного сервісу сільськогосподарських 
підприємств стосуються обслуговування наявної 
сільськогосподарської техніки. Договірні відносини по 
реалізації сільськогосподарської продукції оформлюються 
договорами купівлі-продажу, поставки, міни, доручення, комісії 
тощо. Договірні орендні правовідносини стосуються таких 
об’єктів, як техніка, приміщення. Особливим об’єктом є 
земельна ділянка та земельна частка (пай). Є типові договори 
оренди земельної ділянки та земельної частки, затверджені 
відповідними нормативними актами.  

По останньому питанню лекції необхідно згадати загальні 
засади розгляду договірних спорів у судах. Зверніть увагу, що 
досудовий порядок розгляду спорів не є обов’язковим навіть 
утому разі, якщо сторони про це домовились у договорі, однак 
такий порядок може використовуватись добровільно. 
Специфіка розгляду спорів у судах обумовлюється предметом 
сільськогосподарського договору. 

Наприкінці розгляду питань необхідно ознайомитися зі 
зразками договорів купівлі-продажу, поставки, виконання робіт, 
надання послуг, лізингу, а також з типовими договорами оренди 
земельної ділянки та земельної частки (паю). 

 

План лекційного заняття 

1. Договір – основна форма регулювання товарно-грошових 

відносин в агропромисловому комплексі. 

2. Договори у сфері матеріально-технічного забезпечення 

сільськогосподарських товариствах. 

3. Договори у сфері матеріально-технічного забезпечення 

сільськогосподарських підприємствах. 

4. Договори по реалізації сільськогосподарської продукції. 

5. Договірні орендні правовідносини. 

6. Порядок розгляду спорів, що виникають з договірних 

відносин, однією зі сторін у яких є суб'єкт аграрного 

господарювання. 

 

 

 



План семінарського заняття 

1. Поняття та різновиди договорів, що укладаються в 

аграрній сфері. 

2. Особливості сільськогосподарських договорів. 

3. Нормативно-правове регулювання договірних відносин у 

сільському господарстів. 

4. Особливості укладання сільськогосподарських договорів. 

5. Окремі договори між сільськогосподарськими 

підприємствами. 

 

Тестові завдання для самоконтролю знань 
1. Поставка сільськогосподарської продукції – це договір, за 

яким: 
а) аграрний товаровиробник зобов’язується виростити 

(виробити) сільськогосподарську продукцію і передати її у 
власність заготівельникові або зазначеному ним одержувачеві, а 
одержувач зобов’язується прийняти цю продукцію і оплатити її 
за обумовленими цінами; 

б) одна сторона (аграрний товаровиробник) зобов’язується 
передати у власність іншій стороні (замовнику) певну 
продукцію, а замовник зобов’язується прийняти її і оплатити; 

в) одна сторона зобов’язується перевезти продукцію, а інша – 
отримати її та оплатити витрати на перевезення; 

г) одна сторона зобов’язується встановити іншій стороні 
певне технологічне обладнання, а інша – оплатити виконані 
роботи. 

 
2. Шляхом укладення яких договорів аграрні 

товаровиробники мають можливість здійснювати реалізацію 
своєї продукції? 

а) договору поставки; 
б) договору міни; 
в) договору комісії; 
г) всі варіанти правильні. 
 
3. Ф’ючерсний контракт на реалізацію сільськогосподарської 

продукції – це договір, за яким: 
а) поставка товару здійснюється в майбутньому з оплатою 

протягом двох днів після укладення угоди; 



б) поставка продукції здійснюється в майбутньому з оплатою  
після поставки за цінами, які складуться на момент переходу 
права власності; 

в) аграрний товаровиробник зобов’язується виростити 
(виробити) сільськогосподарську  продукцію і передати її у 
власність заготівельникові або зазначеному ним одержувачеві, а 
одержувач зобов’язується  прийняти цю продукцію і оплатити її 
за обумовленими цінами; 

г) поставка товару здійснюється в майбутньому з оплатою 
протягом двох днів після узгодження обсягів. 

 
4. Форвардний контракт на реалізацію сільськогосподарської 

продукції – це угода, при якій: 
а) аграрний товаровиробник зобов’язується виростити 

(виробити) сільськогосподарську продукцію і передавати її у 
власність заготівельникові або зазначеному ним одержувачеві, а 
одержувач зобов’язується прийняти цю продукцію ї оплатити її 
за обумовленими цінами; 

б) поставка продукції здійснюється в майбутньому з оплатою  
після поставки за цінами, які складаються на момент переходу 
права власності; 

в) поставка товару здійснюється в майбутньому з оплатою 
протягом двох днів після укладення угоди; 

г) поставка товару здійснюється в майбутньому з оплатою 
протягом двох днів після передання товару. 

 
5. Схожість між ф’ючерсними і форвардними контрактами на 

реалізацію сільськогосподарської продукції полягає в тому, що: 
а) оплата за поставлену продукцію здійснюється одразу після 

поставки за цінами, які складаються на момент переходу права 
власності; 

б) оплата за продукцію здійснюється одразу після укладення 
контракту (на протязі двох днів); 

в) за обома цими контрактами поставка продукції буде 
здійснюватися в майбутньому; 

г) ці контракти не мають схожих рис. 
 
6. Договір контракції сільськогосподарської продукції – це 

договір, відповідно до якого: 
а) поставка товару здійснюється в майбутньому з оплатою 

після поставки за цінами, які складаються на момент переходу 
права власності; 



б) поставка продукції здійснюється в майбутньому з оплатою 
протягом двох днів після укладення угоди; 

в) аграрний товаровиробник зобов’язується виростити 
(виробити)  сільськогосподарську продукцію і передати її у 
власність заготівельникові або зазначеному ним одержувачеві, а 
одержувач зобов’язується прийняти цю продукцію і оплатити її 
за обумовленими цінами; 

г) поставка товару здійснюється в майбутньому з оплатою 
протягом двох днів після обумовлення обсягів поставки. 

 
7. Оренда, як одна із основних форм договірних відносин у 

сільському господарські – це: 
а) угода, відповідно до якої одна сторона зобов’язується 

передати іншій стороні певне майно за оплату; 
б) угода, відповідно до якої одна сторона зобов’язуєшся 

надати іншій стороні певні послуги або виконати роботи; 
в) основане на договорі строкове платне користування 

майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької 
та іншої діяльності; 

г) строкове, платне користування та розпорядження майном, 
що надається орендареві для певної мети. 

 
Навчальні завдання 

1. Член сільськогосподарського акціонерного товариства 

“Джерело” Гончаренко уклав договір оренди землі з 

фермерським господарством “Соняшник”, згідно з яким 

фермерському господарству переходила в користування 

земельна ділянка розміром 7 га ріллі терміном на три роки. 

Державна адміністрація відмовила у реєстрації договору оренди 

на тій підставі, що земельну ділянку Гончаренка не можна 

вилучати, оскільки вона входить до неподільного фонду 

акціонерного товариства. 

Чи правомірна відмова держадміністрації? Якими 

нормативними актами регулюються правовідносини по оренді 

землі? 

 

2. Фермерське господарство «Степ» домовилось з 

громадянином Остапенком А., що буде орендувати у нього 

земельну ділянку, на якій вирощуватиме соняшник.  

Складіть проект договору оренди земельної ділянки, 



захищаючи інтереси фермерського господарства. 

Складіть проект договору оренди земельної ділянки в 

інтересах Остапенко А. 

Оформіть протокол розбіжностей до договору, 

запропонованого фермерським господарством. 

 

Інформаційні джерела: 1, 29, 31, 38, 49-53.  

 
Тема 16. Організаційно-правові форми юридичного 

обслуговування суб’єктів аграрного підприємництва. 
 
Основні терміни та поняття: юридичне обслуговування 

сільськогосподарського підприємства, юридична служба в 
сільському господарстві, суб'єкти – виконавці юридичного 
обслуговуванн, договір на юридичне обслуговування, 
внутрішньогосподарські правовідносини, зовнішні 
правовідносини, сільськогосподарське дорадництво, 
сільськогосподарська дорадча діяльність. 

 
Перш за все слід пояснити, що юридичне обслуговування 

сільськогосподарського підприємства – це комплекс правових засобів, які 
застосовують спеціалісти, по захисту прав та охоронюваних законом 
інтересів учасників аграрних правовідносин. 

Головні напрямки юридичного обслуговування: 

 Юридичний супровід договірної роботи; 

 Забезпечення правовими засобами збереження власності суб’єктів 

АПК; 

 Захист інтересів підприємств в судовій та прокурорській системі; 

 Запобігання порушенню трудового та іншого законодавства; 

 Надання консультацій працівникам господарюючого суб’єкта; 

 Забезпечення майнових, управлінських, трудових, членських, 

корпоративних, соціальних, культурно-побутових правомочностей 

учасників та членів підприємств; охорони здоровя працівників, 

матеріального стимулювання праці. 
Зверніть увагу, що характер і зміст юридичного обслуговування 

обумовлюється організаційно-правовою формою господарюючого 
суб’єкта та формою юридичного обслуговування. 

Особливості правової роботи в АПК: 

 Допомога юридичного відділу держ. адміністрації та органів 



юстиції (розробка проектів правових актів, систематичний облік НПА, 

заходи по зміцненню законності; правова і методична допомога, 

забезпечення нормативно-довідковими матеріалами); завдання 

держ.адміністрації: 1) надання допомоги підприємствам з питань 

юридичного обслуговування; 2) організація правової роботи і 

юридичного обслуговування; 

 Допомога Мінагрополітики – юридичними управліннями 

міністерського рівня, юридичними відділами обласного рівня, 

юрисконсультами районного рівня; 
На цей час існують серйозні проблеми юридичного обслуговування в 

АПК, серед яких:  

 низька кваліфікація працівників,  

 велике навантаження,  

 значний обсяг юридичної роботи,  

 висока відповідальність,  

 низька зарплата,  

 плинність кадрів,  

 низький рівень матеріального забезпечення, забезпечення 

транспортом, юридичною літературою тощо. 
Рекомендується проаналізувати зміст Постанови КМУ № 1040 від 

26.11.2008, яким затверджено загальне положення про 
юридичну службу. 

Згадане Положення поширює свою чинність лише на органи 
державного управління та державні підприємства, однак інші 
суб’єкти також можуть його використовувати. 

Юридичне обслуговування у органах державного управління 
та на державних підприємствах здійснює Юридичне управління 
Мінагрополітики та юридичні служби відповідних управлінь 
сільського господарства. 

У недержавних підприємствах юридичне обслуговування 
здійснюється на підставі договору про юридичне 
обслуговування чи доручення з адвокатським бюро, конторою, 
фірмою, приватним адвокатом, юридичним кооперативом. 

Методичну юридичну допомогу може надавати юридична 
служба Мінагрополітики та юристи відповідних управлінь 
сільського господарства. 

Юридична служба на підприємстві створюється за 
розпорядженням власника підприємства. Як правило, наказ 
(розпорядження) про створення юридичної служби є одночасно 



наказом про затвердження Положення про юридичну службу. 
Структура юридичної служби обумовлюється обсягом, 

характером та складністю правової роботи в даному 
підприємстві. 

З юристами укладається трудовий контракт, де визначаються 
його права, обов’язки, відповідальність, матеріальне 
забезпечення, підстави для розірвання контракту. 

У сільському господарстві можливе юридичне обслуговування на 
підставі договору – по 2-4 господарства на одного юрисконсульта (в 
договорі обумовлюється графік відвідування, витрати на утримання 
юриста, кошторис витрат, оплата, матеріальне стимулювання, надання 
транспорту, головне господарство, в штат якого зараховується юрист, 
доплати до посадового окладу за рахунок економії фонду оплати праці, 
матеріальне стимулювання). 

Юридична служба планує ряд заходів щодо обслуговування 
внутрішньогосподарських правовідносин (трудових, членських, 
управлінських, збереження власності). 

Наприклад, щодо збереження власності – розроблення 
спільно з іншими підрозділами документів правового характеру, 
що встановлюють порядок приймання і відвантаження 
продукції, вивчення разом з бухгалтерією дебіторської 
заборгованості та вжиття заходів до боржників, 
результативність стягнення заборгованості з осіб, які завдали 
матеріальних втрат підприємству, контроль за оформленням 
документації про прийняття працівників на матеріально 
відповідальні посади та укладення з ними угод про повну 
матеріальну відповідальність; проведення занять з посадовими 
особами з вивчення нормативних актів про відповідальність за 
збереження матеріальних цінностей. 

Щодо зміцнення трудової дисципліни – участь у розробці 
документів правового характеру, що регулюють трудові 
відносини (Правила внутрішнього трудового розпорядку, 
колективний договір, посадова інструкція, Положення про 
оплату праці); перевірка наказів, рішень керівників, аналіз 
звітних даних з метою виявлення причин невиробничих втрат 
робочого часу (прогули, простої тощо). 

Юридичне обслуговування з питань зовнішніх правовідносин 
полягає у претензійній та позовній роботі юридичної служби. 

Завдання претензійної роботи: 

 Відновлення порушених прав; 

 Виявлення причин і умов невиконання зобов’язань, 



виготовлення неякісної сільськогосподарської продукції; 

 Попередження порушень договірної дисципліни; 

 Покращення економічних показників господарської 

діяльності підприємства; 

 Відшкодування за рахунок винних осіб нанесених 

підприємству збитків. 
На підприємстві має бути видано наказ про порядок 

організації і ведення претензійної та позовної роботи.  
Позовна робота передбачає складання позовних заяв, 

заперечень та відзивів на них, а також представництво інтересів 
сільськогосподарського підприємства у суді. Детальнше ці 
питання вивчаються в рамках таких навчальних дисциплін, як 
«Цивільний процес» та «Господарський процес».  

 

План лекційного заняття 

1. Поняття юридичного обслуговування 

сільськогосподарського підприємства 

2. Нормативно-правові акти про юридичну службу в сільському 

господарстві. 

3. Суб'єкти - виконавці юридичного обслуговування 

сільськогосподарського підприємства. 

4. Юридичне обслуговування внутрішньогосподарських 

правовідносин сільськогосподарського підприємства. 

5. Юридичне обслуговування з питань зовнішніх правовідносин 

сільськогосподарського підприємства. 

 

План семінарського заняття 

1. Поняття юридичного обслуговування 

сільськогосподарського підприємства 

2. Суб'єкти - виконавці юридичного обслуговування 

сільськогосподарського підприємства. 

3. Юридичне обслуговування внутрішньогосподарських 

правовідносин сільськогосподарського підприємства. 

4. Юридичне обслуговування з питань зовнішніх правовідносин 

сільськогосподарського підприємства. 

 

 

 



Тестові завдання для самоконтролю знань 

1. Юридичне обслуговування сільськогосподарського підприємства 

– це: 

 а) надання юридичних послуг підприємством; 

б) комплекс правових засобів, які застосовують спеціалісти, по 

захисту прав та охоронюваних законом інтересів учасників аграрних 

правовідносин; 

в) претензійна робота на підприємстві; 

г) усі відповіді правильні. 

 
2. Головні напрямки юридичного обслуговування: 
а) юридичний супровід договірної роботи; 
б) забезпечення правовими засобами збереження власності суб’єктів 

АПК; 
в) захист інтересів підприємств в судовій та прокурорській системі; 

г) запобігання порушенню трудового та іншого законодавства. 

 
3. Проблемами юридичного обслуговування в АПК є:  
а) низька кваліфікація працівників; 
б) велике навантаження на юридичну службу; 
в) висока відповідальність юрисконсульта;  
г) всі відповіді правильні. 
 

5. Зміцнення трудової дисципліни на сільськогосподарському 

підприємстві – це: 

а) участь у розробці документів правового характеру, що 

регулюють трудові відносини (Правила внутрішнього трудового 

розпорядку, колективний договір, посадова інструкція, 

Положення про оплату праці); перевірка наказів, рішень 

керівників, аналіз звітних даних з метою виявлення причин 

невиробничих втрат робочого часу; 

б) розробка документів правового характеру, що регулюють 

трудові відносини (Правила внутрішнього трудового 

розпорядку, колективний договір, посадова інструкція, 

Положення про оплату праці); 

в) написання наказів, рішень керівників, аналіз звітних даних з 

метою виявлення причин невиробничих втрат робочого часу; 

г) усі відповіді правильні. 

 



6. Збереження власності на сільськогосподарському 

підприємстві – це:  

а) охорона власності сільськогосподарського підприємства; 

б) розроблення спільно з іншими підрозділами документів 

правового характеру, що встановлюють порядок приймання і 

відвантаження продукції, вивчення разом з бухгалтерією 

дебіторської заборгованості та вжиття заходів до боржників, 

результативність стягнення заборгованості з осіб, які завдали 

матеріальних втрат підприємству, контроль за оформленням 

документації про прийняття працівників на матеріально 

відповідальні посади та укладення з ними угод про повну 

матеріальну відповідальність; 

в) комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності 

сільськогосподарського виробництва; 

г) усі варіанти правильні. 

 

7. Завдання претензійної роботи: 
а) відновлення порушених прав сільськогосподарського 

підприємтсва; 
б) виявлення причин і умов невиконання зобов’язань, 

виготовлення неякісної сільськогосподарської продукції; 
в) попередження порушень договірної дисципліни; 
г) усі варіанти правильні. 
 

7. Юридичне обслуговування сільськогосподарського 

підприємства здійснює: 

а) юрисконсульт підприємства; 

б) головний бухгалтер; 

в) керівник підприємства; 

г) всі варіанти правильні. 

Навчальні завдання 

5. Скласти термінологічний словник до теми. 

6. Розробити положення про юридичну службу 

сільськогосподарського підприємства. 

7. Скласти проект договору контрактації сільськогосподарської 

продукції. 

8. Оформити позовну заяву до господарського суду про 

неоплату поставленої пшениці. 



9. Скласти відзив на позовну заяву щодо неоплати поставленої 

пшениці. 

10. Оформити претензію щодо неналежної якості купленого 

молока. 

11. Скласти відповідь на претензію щодо неналежної якості 

проданого молока. 

 

Інформаційні джерела: 1, 29, 30, 32, 39, 49,51-53.  
 
Тема 17. Правове регулювання соціального розвитку 

українського села. 
 
Основні терміни та поняття: соціальний розвиток села, 

принципи соціального розвитку села, сільська поселенська 
мережа, підготовка спеціалістів для села, соціальна 
інфраструктура села, інженерне облаштування сільських 
територій, побутове обслуговування жителів села. Правове 
забезпечення медичного обслуговування жителів села, 
соціально-культурне обслуговування сільських мешканців.  

 
Значення соціального розвитку села полягає у його 

спрямованості на подолання нерівних умов проживання у містах 
і селах. Тому розгляд зазначеної теми є досить важливим. 

Для з’ясування поняття «соціальний розвиток села» доцільно 
проаналізувати його ознаки, на основі яких і формулюється 
відповідна дефініція. 

У навчальній літературі виділяють такі ознаки соціального 
розвитку села: 

 комплекс соціальних відносин, що пов’язані з 

облаштуванням сільських територій, створенням соціальної 

інфраструктури, а також матеріальним і соціальним 

забезпеченням достатнього життєвого рівня сільського 

населення; 

 вільний розвиток сільського жителя; 

 використання соціальних стандартів, що відповідають 

сучасному розвитку суспільства (охорона здоровя, освіта, 

житло, спорт, культура). 
Учені-аграрники визначають соціальний розвиток села як 

комплекс суспільних відносин, що виникають у зв’язку з 
облаштуванням сільських територій, соціальним і матеріальним 



забезпеченням достатнього життєвого рівня сільського 
населення на рівні стандартів сучасного розвитку суспільства, а 
також вільного розвитку кожного селянина, що передбачає 
задоволення його потреб матеріального, морального, духовного 
та фізичного характеру. 

Щодо принципів соціального розвитку села, то під ними 
розуміють вихідні положення, які визначають мету правового 
регулювання, надають йому загальної спрямованості, 
визначають основні тенденції регулювання суспільних відносин 
у даній сфері, зокрема: 

 Пріоритетність соціального розвитку сільських територій; 

 Протекціонізм соціального розвитку села; 

 Поєднання місцевих і державних інтересів щодо 

соціального розвитку села; 

 Управління розвитком сільських територій; 

 Взаємної соціальної відповідальності громадян, суспільства 

і держави за послідовний розвиток соціальної сфери села; 

 Здійснення судового захисту соціальних прав селян. 
Нормативно-правова база щодо соціального розвитку села 

складається з таких докуметів: 

 Конституція України; 

 Закон України «Про пріоритетність соціального розвитку 

села та агропромислового комплексу в народному господарстві» 

від 15.05.92; 

 Закон України «Про основні засади державної аграрної 

політики на період до 2015 року» від 18.10.2005; 

 Закон України «Про місцеве самоврядування» від 

21.05.1997; 

 Постанови КМУ (щодо поетапної передачі в комунальну 

власність об’єктів соціальної сфери, житлового фонду 

підприємств АПК, заснованих на недержавній формі власності) 

тощо. 
Окремо слід зупинитись на правовому регулюванню таких 

напрямів соціального розвитку села, як: 

 розвиток житлового будівництва; 

 будівництво і ремонт шляхів; 

 медичне обслуговування; 

 розвиток фізичної культури, освіти, культури, культури; 



 інженерне облаштування сільських територій. 
 

План лекційного заняття 
1. Поняття соціального розвитку села. 

2. Принципи соціального розвитку села. 

3. Правові засади соціального розвитку села. 

4. Окремі напрямки соціального розвитку села. 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Значення соціального розвитку села для економіки України. 

2. Аспекти соціального розвитку села. 

3. Правове регулювання розвитку освіти на селі. 

4. Правове забезпечення розвитку інфраструктури сільської 

місцевості. 

5. Правові гарантії отримання медичної допомоги селянами. 

 

Тестові завдання для самоконтролю знань 

1. Значення соціального розвитку села полягає у його 

спрямованості на: а) надання юридичних послуг підприємством; 

б) подолання нерівних умов проживання у містах і селах; 

в) претензійній роботі на підприємстві; 

г) усі відповіді правильні. 

 
2. Ознаки соціального розвитку села: 
а) комплекс соціальних відносин, що пов’язані з 

облаштуванням сільських територій, створенням соціальної 
інфраструктури, а також матеріальним і соціальним 
забезпеченням достатнього життєвого рівня сільського 
населення; 

б) вільний розвиток сільського жителя; 
в) використання соціальних стандартів, що відповідають 

сучасному розвитку суспільства (охорона здоровя, освіта, 
житло, спорт, культура); 

г) усі відповіді правильні. 
 

3. Соціальний розвиток села – це: 
а) комплекс суспільних відносин, що виникають у зв’язку з 

облаштуванням сільських територій, соціальним і матеріальним 
забезпеченням достатнього життєвого рівня сільського 



населення на рівні стандартів сучасного розвитку суспільства, а 
також вільного розвитку кожного селянина, що передбачає 
задоволення його потреб матеріального, морального, духовного 
та фізичного характеру; 

б) вихідні положення, які визначають мету правового 
регулювання, надають йому загальної спрямованості, 
визначають основні тенденції регулювання суспільних відносин 
у даній сфері; 

в) пріоритетність соціального розвитку сільських територій; 
г) протекціонізм соціального розвитку села; 
 
4. Принципи соціального розвитку села – це: 
а) вихідні положення, які визначають мету правового 

регулювання, надають йому загальної спрямованості, 
визначають основні тенденції регулювання суспільних відносин 
у даній сфері; 

б) пріоритетність соціального розвитку сільських територій; 
в) протекціонізм соціального розвитку села; 
г) поєднання місцевих і державних інтересів щодо 

соціального розвитку села. 
 
5. До принципів соціального розвитку села належать: 
а) управління розвитком сільських територій; 
б) взаємна соціальна відповідальність громадян, суспільства і 

держави за послідовний розвиток соціальної сфери села; 
в) здійснення судового захисту соціальних прав селян; 
г) усі відповіді правильні. 

 
6. Нормативно-правова база щодо соціального розвитку села 

складається з таких докуметів: 
а) Конституція України; 
б) Закон України «Про пріоритетність соціального розвитку 

села та агропромислового комплексу в народному господарстві» 
від 15.05.92; 

в) Закон України «Про основні засади державної аграрної 
політики на період до 2015 року» від 18.10.2005; 

г) усі відповіді правильні. 
 
7. Виділяють такі напрямки соціального розвитку села: 
а) розвиток житлового будівництва; 
б) будівництво і ремонт шляхів; 

в) медичне обслуговування; 



г) усі варіанти правильні. 

 

Навчальні завдання 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Здійснити підбірку наукової літератури до теми. 

3. Проаналізувати чинні нормативно-правові акти (а також 

законопроекти) щодо соціального розвитку села на період з 2016 

року 

 
Інформаційні джерела: 1, 6, 11, 41, 49-51. 
 
Тема 18. Правове регулювання господарської діяльності у 

сільському господарстві. 
 
Основні терміни та поняття: господарська діяльність, 

спеціалізація сільськогосподарських підприємств, виробничо-
господарська діяльність, планування виробничо-господарської 
діяльності, якість сільськогосподарської продукції, безпечність 
сільськогосподарської продукції, генетично-модифіковані 
організми, стандартизація, фінансова діяльність 
сільськогосподарських товаровиробників, страхування у 
сільському господарстві, інвестиції у сільське господарство.  

 
Вивчення питань необхідно розпочати з визначення основних 

понять стосовно господарської діяльності 
сільськогосподарського підприємства. Слід зазначити, що на 
даний час сільськогосподарське виробництво є основною 
складовою частиною господарської діяльності в АПК.  

Господарську діяльність в юридичній літературі визначають 
як діяльність суб’єктів господарювання (товаровиробників) 
незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, 
на яких вони базуються, по виробництву сільськогосподарської 
продукції, її переробці та реалізації, а також здійснення ними 
інших видів сільськогосподарської діяльності, що не заборонена 
законом. 

Різновидом господарської діяльності є виробничо-
господарська діяльність аграрних товаровиробників – 
врегульовані нормами аграрного права суспільні відносини, 
спрямовані на самостійне і систематичне виробництво 
сільськогосподарської продукції рослинного і тваринного 
походження, її перероблення, збереження і реалізацію, а також 



виробництво інших матеріальних цінностей у підсобних 
виробництвах і промислах з метою одержання прибутку. 

Принципи виробничо-господарської діяльності є: свобода 
підприємницької діяльності; невтручання держави у 
безпосередню господарську діяльність; захист національного 
товаровиробника; забезпечення економічної багатоманітності. 

Оскільки основним видом господарської діяльності суб’єктів 
агробізнесу є виробництво сільськогосподарської продукції, 
слід уточнити й цю дефініцію. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про безпечність та 
якість харчових продуктів» виробництво – це господарська 
діяльність, пов'язана з виробленням об'єктів санітарних заходів, 
включаючи всі стадії технологічного процесу, у тому числі 
виготовлення, підготовку, змішування та пов'язані з цим 
процедури, обробку, наповнення, пакування, переробку, 
відновлення та інші зміни стану об'єкта. 

Вчена-аграрник С. І. Марченко визначає товарне 
сільськогосподарське виробництво як врегульований нормами 
аграрного та інших галузей права вид господарської діяльності 
сільськогосподарських товаровиробників, пов’язаний з 
обов’язковим використанням земель сільськогосподарського та 
іншого призначення, природних ресурсів, живих організмів з 
метою виробництва, переробки та реалізації 
сільськогосподарської продукції на внутрішньому та 
зовнішньому аграрних ринках. 

Щодо поняття переробки сільськогосподарської продукції, то 
в юридичній літературі відсутні чіткі визначення, однак є 
вказівка на те, що переробка сільськогосподарської продукції 
передбачає її перетворення шляхом обробки на харчовий 
продукт. 

З приводу визначення реалізації, то відповідно до ст. 14 

Податкового кодексу України продаж (реалізація) товарів – це 

будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-

продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-

правовими договорами, які передбачають передачу прав 

власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно 

від строків її надання, а також операції з безоплатного надання 

товарів. Не вважаються продажем товарів операції з надання 

товарів у межах договорів комісії (консигнації), поруки, схову 

(відповідального зберігання), доручення, довірчого управління, 

оперативного лізингу (оренди), інших цивільно-правових 



договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі 

товари. 

Слід відмітити, що Господарський кодекс України оперує 

поняттям «господарсько-торговельна діяльність», яка у ст. 263 

згаданого нормативно-правового акту визначається як 

діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання у сфері 

товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-

технічного призначення і виробів народного споживання, а 

також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію 

шляхом надання відповідних послуг. Залежно від ринку 

(внутрішнього чи зовнішнього), в межах якого здійснюється 

товарний обіг, господарсько-торговельна діяльність виступає як 

внутрішня торгівля або зовнішня торгівля.  
У правовій літературі реалізація сільськогосподарської 

продукції аграрними підприємствами визначається як різновид 
товарно-грошових відносин, врегульованих різними нормами 
права. 

При розгляді другого питання слід пояснити, чому 
господарську діяльність необхідно планувати, і звернути увагу 
на бізнес-план як форму планування господарської діяльності, а 
також на інші форми та засоби планування. 

У зв’язку з переходом до ринкової економіки на цей час 
підприємства України самостійно визначають напрямки 
діяльності, здійснюють планування діяльності та реалізацію 
планів (ст. 44 Господарського кодексу України). На зміну 
директивному (з допомогою прямих вказівок та заборон) 
прийшло індикативне планування – система необов’язкових для 
сільськогосподарських товаровиробників рекомендацій, а також 
скоординованих та взаємопов’язаних засобів непрямого впливу 
на них через розробку комплексних цільових та інших програм. 

Планування виробничо-господарської діяльності – це 
визначення цілей розвитку сільськогосподарського 
підприємства, методів, способів та засобів їх досягнення, 
розроблення програми, плану дій різного ступеня деталізації 
найближчим часом та на перспективу. 

Вивчення третього питання слід розпочати з визначення 
фінансової діяльності як внутрішньогосподарських та 
зовнішньо-господарських відносин з приводу фінансового 
забезпечення і реалізації статутних цілей та завдань 
підприємства. В умовах ринкової економіки 



сільськогосподарське підприємство самостійно складає свій 
фінансовий план. 

Джерелами фінансування діяльності підприємства можуть 
бути власні кошти, запозичені кошти, державний кредит тощо. 

Нормативна база щодо фінансової діяльності підприємств 
включає дві групи нормативних актів: загальні (Господарський 
кодекс України, закони України «Про фермерське 
господарство», «Про сільськогосподарської кооперацію» тощо) 
та спеціальні – закони України «Про банки і банківську 
діяльність», «Про Національний банк України». 

Розрахунки між сільськогосподарськими підприємствами 
можуть здійснюватися в різних формах. По кожній з них слад 
наголосити на важливих акцентах. Так, значення меморіального 
ордеру полягає у тому, що він складається банком для 
документального оформлення операції. Платіжне доручення – 
це письмове доручення клієнта банку про здійснення оплати. 
Платіжна вимога-доручення складається з двох частин: перша 
частина документу являє собою вимогу постачальника до 
покупця, друга – доручення платника банку. Платіжна вимога – 
це вимога одержувача коштів (як приклад, державної виконавчої 
служби чи сторони за кредитним договором, якщо безспірне 
списання коштів визначено умовами договору). Розрахунковий 
чек – це письмове розпорядження чекодавця банку сплатити 
чекодержателю певну суму. Акредитив – це кошти платника, 
депоновані банком на окремому рахунку або гарантовані за 
рахунок банківського кредиту.  

Завершуючи вивчення теми, необхідно підсумувати, що 
сільськогосподарська діяльність врегульована як загальними 
нормативно-правовими актами, якими керуються у своїй 
діяльності суб’єкти господарювання, так і спеціальними, які 
враховують особливості сільськогосподарського виробництва. 
Зокрема правову базу здійснення господарської діяльності 
складають Конституція України, Господарський кодекс 
України, Цивільний кодекс України, Закони України «Про 
фермерське господарство», «Про сільськогосподарську 
кооперацію», «Про акціонерні товариства» та ін.  

 
План лекційного заняття 

1. Поняття господарської діяльності в сільському господарстві. 

2. Нормативно-правові акти, що регулюють господарську 

діяльність. 



3. Планування господарської діяльності сільськогосподарських 

товаровиробників. 

4. Вимоги до якості продукції. 
 

План семінарського заняття 
1. Поняття господарської діяльності аграрних підприємств. 

2. Планування господарської діяльності аграрних 

підприємств. 

3. Фінансова діяльність як складова господарської діяльності 

аграрних підприємств. 

4. Форми розрахунків сільськогосподарських підприємств. 

5. Нормативно-правова база, що регулює господарську 

діяльність аграрних підприємств. 
 

Тестові завдання для самоконтролю знань 
1. Який нормативно-правовий акт є підґрунтям виробничо-

господарської діяльності у сільському господарстві: 

а) Конституція України; 

б) Закон України «Про зерно та ринок зерна»; 

в) Цивільний кодекс України; 

г) Закон України «Про карантин рослин». 

 

2. Визначне основний нормативно-правовий акт, яким 

врегульовано вирощування зернових культур: 

а) Конституція України; 

б) Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні»; 

в) Цивільний кодекс України; 

г) Закон України «Про карантин рослин». 
 

3. В якому документі здійснено розмежування зернових, 

олійних та бобових культур? 

а) Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної 

діяльності; 

б) Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-2010; 

в) Закон України «Про зерно та ринок зерна»; 

г) Цивільний кодекс України. 

 



4. В якому нормативно-правовому акті містяться вимоги до 

вирощування насіння? 

а) Закон України «Про зерно та ринок зерна»; 

б) Закон України «Про насіння»; 

в) Цивільний кодекс України; 

г) Закон України «Про насіння і садивний матеріал». 

 

5. В якому випадку дозволяється вирощування зернових культур 

без отримання дозволу володільця патенту на відповідний сорт 

рослин? 

а) вирощування здійснюється у спеціальній економічній зоні; 

б) виробництво відбувається вітчизняним товаровиробником; 

в) вирощування здійснюється для особистого споживання; 

г) дозвіл потрібен у будь-якому разі. 

 

6. В якому нормативно-правовому акті міститься визначення 

поняття «карантин рослин»? 
а) Закон України «Про захист рослин»; 
б) Закон України «Про безпечність і якість харчової 

продукції»; 
в) Закон України «Про карантин рослин»; 
г) Господарський кодекс України. 

 
7. Вимоги яких документів є необов’язковими для дотримання 

при вирощуванні зернових культур? 

а) державні стандарти на окремі види зернових культур; 

б) технічні регламенти; 

в) державні стандарти на зерно; 

г) міжнародні стандарти на окремі види зернових культур. 
 

Навчальні завдання 
1. Іванов П.В. та Петров К.Н., після спільного святкування 

дня міста вирішили відкрити спільну справу. Для того, щоб 

обрати оптимальну правову форму майбутнього підприємства, 

вони звернулися до юрисконсульта. Іванов П.В. пояснив, що він 

має 10 000,00 грн., трактор і пару коней. Петров К.Н. погодився 

вкласти у спільну справу 5 000,00 грн., а також передати 

земельну ділянку сільськогосподарського призначення. 



Юрисконсульт також взяв до уваги, що друзі Іванов П.В. та 

Петров К.Н. – повнолітні, дієздатні громадяни України, не 

судимі, мають вищу освіту відповідного напрямку (закінчили 

юридичний факультет Аграрного коледжу управління і права).  

На знання якого питання розраховане завдання? Якими 

нормативними актами необхідно керуватися при створенні 

суб’єктів господарювання в аграрному секторі? Які правові 

форми суб’єкта господарювання оптимально підходять Іванову 

П.В. та Петрову К.Н. для того, щоб відкрити спільну справу? 

Аргументуйте. 

 
2. У статуті виробничий сільськогосподарський кооператив 

“Довіра” основним напрямком своєї діяльності визначив 
виробництво зернових культур, цукрового буряку, соняшнику та 
інших культур, а також їх реалізацію. У зв’язку із плануванням 
діяльності кооперативу на наступний виробничий рік голова 
загальних зборів доповів, що за минулий рік кооператив не 
одержав запланованих результатів від виробництва та реалізації 
зернових культур, цукрового буряку, соняшнику, а тому 
запропонував: побудувати олійницю; культивувати овочі і 
побудувати завод по їх переробці; вирощувати сорго, а також 
укладати договори по його закупівлі в інших виробників; 
налагодити виробництво віників, кошиків та інших виробів; 
реалізувати всю цю продукцію для одержання прибутків. 
Загальні збори ці пропозиції прийняли. 

Чи законне рішення загальних зборів? Якщо ні, то як повинен 

був вирішити це питання кооператив? 

 

Інформаційні джерела: 1, 3, 4, 13, 17, 29, 31, 38, 50, 53. 

 
Тема 19. Правове регулювання рослинництва та 

селекції рослин. 
 
Основні терміни та поняття: рослинництво, сорт 

рослин, насінництво, розсадництво, садивний матеріал, 
захист сільськогосподарських рослин, карантинний режим, 
зернові культури, державні стандарти, технічні культури, 
буряківництво, овочівництво, виноградарство, селекційна 
діяльність, охорона прав на сорти рослин.  

 



Суспільні відносини щодо виробництва продукції 
рослинництва є важливою частиною предмету аграрного права. 
У навчальній літературі обґрунтовано, що віссю, основою цих 
відносин є традиційна галузь аграрних відносин, які 
складаються у самому сільськогосподарському виробництві при 
обробленні землі. Їх урегулювання правовими нормами має 
здійснюватись з урахуванням особливостей об’єктів виробничих 
аграрних відносин, серед яких слід звернути окрему увагу на 
зернові культури. Це твердження обумовлюється особливим 
значеннях зернових культур в системі харчування українського 
населення.  

Перш за все слід з’ясувати обсяг понять «зерно» та «зернові 
культури».  

Відповідно до ст. 1 Закону України від 4 липня 2002 р. «Про 
зерно та ринок зерна в Україні» зерно – це плоди зернових, 
зернобобових та олійних культур, які використовуються для 
харчових, насіннєвих, кормових та технічних цілей. Тобто до 
зерна належить збіжжя пшениці, жита, вівса, ячменю, проса, 
гречки, рису, а також плоди гороху, квасолі, кукурудзи, сої, 
чечевиці та багатьох інших рослин. 

Щодо вирощування винограду, то основним нормативно-
правовим актом у сфері виноградарства є Закон України від 
16 черв. 2005 р. «Про виноград і виноградне вино». Цей Закон 
складається з п’яти розділів, які вміщують п'ятнадцять статей. У 
ст. 1 цього Закону визначаються такі важливі терміни, як 
виноградарство, виноробство, виноградники, підприємства 
первинного виноробства та ін. Виноградарство визначається як 
сукупність організаційних і техноголічних прийомів 
розмноження, культивування і збору винограду. Загальне 
уявлення про утримання виноградників дає ст. 2 Закону, 
відповідно до якої виноградні насадження технічних та 
столових сортів у господарствах усіх форм власності підлягають 
реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує 
державну аграрну політику, політику у сфері сільського 
господарства. Детальніше порядок реєстрації виноградних 
насаджень врегульовано наказом Міністерства аграрної 
політики та продовольства України «Про реєстрацію 
виноградних насаджень» від 12 серпня 2014 р. № 303.  

Овочівництво – це рослинницька галузь сільського 
господарства, завданням якої є вирощування овочевої продукції 
– незамінного джерела вітамінів та мінералів, необхідних для 



життя, здоров’я та працездатності людини, а також сировини 
для промисловості та кормів для галузі тваринництва. 

Важливість суспільних відносин щодо виробництва овочів 
свідчить про доцільність її належної правової регламентації, яка 
здійснюється через систему уніфікованих та диференційованих 
нормативно-правових актів, а також з допомогою правових 
звичаїв, прецедентів, нормативно-правових договорів. 

До уніфікованих нормативно-правових актів відносять ті, які 
містять норми, що мають загальний характер, зокрема 
Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, 
Земельний кодекс України, закони України від 30 червня 1993 р. 
«Про карантин рослин», від 21 квітня 1993 р. «Про охорону прав 
на сорти рослин», від 23 груд. 1997 р «Про безпечність та якість 
харчових продуктів». 

По останньому питанню теми слід врахувати, що правове 
регулювання селекції рослин охоплює два різні інститути 
аграрного права: 1) інститут охорони прав на сорти рослин; 2) 
інститут правового регулювання насінництва.  

Охорона інтелектуальної власності на сорти рослин 
здійснюється не загальними нормами Цивільного кодексу 
України про винаходи і корисні моделі, а достатньо розвиненим 
аграрним інститутом охорони права інтелектуальної власності 
на сорти рослин. Норми зазначеного інституту зосереджені у 
Законі України від 21 квітня 1994 р. «Про охорону прав на сорти 
рослин», який регулює майнові й особисті немайнові відносини, 
що виникають у зв'язку з набуттям, здійсненням та захистом 
прав інтелектуальної власності на сорти рослин. 

 
План лекційного заняття 

1. Поняття рослинництва. 

2. Нормативно-правове регулювання вирощування зернових 

культур. 

3. Правове забезпечення виноградарства. 

4. Правові вимоги до овочівництва. 
5. Правове регулювання селекції рослин. 
 

План семінарського заняття 
1. Загальні засади правового регулювання рослинництва. 

2. Особливості правової регламентації буряківництва. 

3. Специфіка правового регулювання вирощування зернових 

культур. 



4. Правова регламентація виноградарства. 
 

Тестові завдання для самоконтролю знань 
1. Визначне основний нормативно-правовий акт, яким 

врегульовано вирощування зернових культур: 

а) Конституція України; 

б) Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні»; 

в) Цивільний кодекс України; 

г) Закон України «Про карантин рослин». 
 

2. В якому документі здійснено розмежування зернових, 

олійних та бобових культур? 

а) Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної 

діяльності; 

б) Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-2010; 

в) Закон України «Про зерно та ринок зерна»; 

г) Цивільний кодекс України. 

 

3. В якому нормативно-правовому акті містяться вимоги до 

вирощування насіння? 

а) Закон України «Про зерно та ринок зерна»; 

б) Закон України «Про насіння»; 

в) Цивільний кодекс України; 

г) Закон України «Про насіння і садивний матеріал». 

 

4. В якому випадку дозволяється вирощування зернових 

культур без отримання дозволу володільця патенту на 

відповідний сорт рослин? 

а) вирощування здійснюється у спеціальній економічній зоні; 

б) виробництво відбувається вітчизняним товаровиробником; 

в) вирощування здійснюється для особистого споживання; 

г) дозвіл потрібен у будь-якому разі. 

 

5. В якому нормативно-правовому акті міститься визначення 

поняття «карантин рослин»? 
а) Закон України «Про захист рослин»; 
б) Закон України «Про безпечність і якість харчової 

продукції»; 



в) Закон України «Про карантин рослин»; 
г) Господарський кодекс України. 
 
6. Вимоги яких документів є необов’язковими для 

дотримання при вирощуванні зернових культур? 

а) державні стандарти на окремі види зернових культур; 

б) технічні регламенти; 

в) державні стандарти на зерно; 

г) міжнародні стандарти на окремі види зернових культур. 

 

7. Які зернові культури вважаються якісними? 

а) такі, що за розумно передбачуваних, звичайних або таких, 

що встановлені у нормативно-правовому акті й договорі, умов 

використання за призначенням, не становлять жодних, або 

становлять прийнятні ризики для споживачів зерна і довкілля та 

здатні задовольнити заздалегідь обумовлені потреби 

споживачів; 

б) наділені такими показниками якості, як сажковий запах, 

зернова домішка, із забарвленим зародком; борошнисте, здатне 

до проростання; 

в) такі, що відповідають ветеринарним і санітарним правилам 

та нормативам, за відсутності загрози їх шкідливого впливу на 

організм людини; 

г) відповідають нормативам, які гарантують збереження 

здоров’я споживачів, зокрема базисні і обмежувальні норми 

щодо вологості, вмісту сміттєвої і зернової домішки, 

зараженості шкідниками хлібних запасів. 

 
Інформаційні джерела: 1, 23, 49, 51-56. 
 
Тема. 20. Правове регулювання тваринництва та 

племінної справи 
 
Основні терміни та поняття: тваринництво, 

ідентифікація та реєстрація сільськогосподарських тварин, 
кормові добавки, премікси, скотарство, свинарство, 
бджільництво, рибництво, птахівництво, племінна справа у 
тваринництві, ветеринарна медицина, аквакультура, охорона 
прав на селекційні досягнення у тваринництві.  



 
Тваринництво є важливою галуззю сільського господарства, 

що ґрунтується на вирощуванні худоби з метою отримання 
свинини, яловичини, телятини, молока тощо та різноманітної 
сировини для промисловості. 

Щодо правової регламентації скотарства слід зауважити, що 
воно лише частково врегульоване на законодавчому рівні. 

В Україні виробництво яловичини, молока та молочної 
продукції врегульовано законами України від 15 грудня 1993 р. 
«Про племінну справу у тваринництві», від 23 груд. 1997 р. 
«Про безпечність та якість харчових продуктів», від 25 червня 
1992 р. «Про ветеринарну медицину», від 24 червня 2004 р. 
«Про молоко та молочні продукти» та ін., а також низкою 
підзаконних нормативно-правових актів. Правове регулювання 
безпеки виробничого процесу передбачає дотримання правил 
техніки безпеки, відповідних стандартів, технічних умов, 
регламентів, правил, нормативів тощо в процесі виробництва 
цієї продукції. У скотарстві цей комплекс складається із 
дотримання стандартів на продукцію і пов’язані з ним стандарти 
на стадо, кормові засоби і ветеринарні препарати, обладнання і 
машини, на технології і методи визначення якості. Наприклад, 
відповідно до ДСТУ 3662-1997 «Молоко коров’яче незбиране. 
Вимоги до закупівлі» (далі – ДСТУ 3662-1997) вміст свинцю в 
молоці має бути не більше, ніж 0,1 мг/кг, а якщо воно є 
сировиною для дитячого та дієтичного харчування – не більше 
0,05 мг/кг. Разом з тим згідно з вимогами міжнародного 
стандарту ISO/TS 6733:2006 «Молоко і молочні продукти. 
Визначення вмісту свинцю» (далі – ISO/TS 6733:2006) 
максимально допустимий вміст свинцю в молоці згідно з ISO/TS 
6733:2006 складає 200 мкг/кг, тобто 0,2 мг/кг. Тобто вимоги до 
безпечності молока за ДСТУ 3662-1997 вищі, тому недоцільно 
здійснювати адаптацію ДСТУ 3662-1997 до ISO/TS 6733:2006.  

Слід звернути увагу й на продукцію, що вирощується у галузі 
свинарства. Відповідно до Державного класифікатора продукції 
та послуг ДК 016-2010 свині живі віднесені до групи «тварини 
живі та продукція тваринництва», що в свою чергу відноситься 
до продукції сільського господарства. 

Так само, як і в скотарстві, відсутній спеціальний закон, яким 
би регламентувалася діяльність з вирощування свиней. Однак є 
низка підзаконних нормативно-правових актів, присвячених 
правовому регулюванню цієї сфери: наказ Державного комітету 
України з нагляду за охороною праці від 6 грудня 2004 р. № 269 



«Про затвердження Правил охорони праці у тваринництві. 
Свинарство», наказ Міністерства аграрної політики України від 
31 грудня 2004 р. № 497 «Про запровадження ідентифікації та 
реєстрації свиней», наказ Міністерства аграрної політики від 17 
грудня 2002 р. № 396 «Про затвердження Інструкції з 
бонітування свиней, Інструкції з ведення племінного обліку у 
свинарстві та зразків форм племінного обліку у свинарстві». 

Досить обширним є питання правового регулювання 

бджільництва. На сьогодні бджільництво в Україні визначається 

науковцями як важлива галузь сільськогосподарського 

виробництва, основою функціонування якої є розведення, 

утримання, використання бджіл для запилення ентомофільних 

сільськогосподарських культур і отримання цінних продуктів 

бджолиної сім’ї. 
До таких продуктів тваринництва Державний класифікатор 

продукції та послуг ДК 016-2010 відносить мед натуральний та 
віск. В Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної 
діяльності мед відноситься до групи 04 «Молоко і молочна 
продукція; яйця птиці; натуральний мед; інші їстівні продукти 
тваринного походження». 

Правове регулювання бджільництва здійснюється з 

допомогою правових норм, які містяться у численних 

нормативно-правових актах та інших джерелах права України.  

Основним нормативно-правовим актом у сфері бджільництва 

є спеціальний Закон України від 22 лют. 2000 р. «Про 

бджільництво». Цей Закон складається з 9 розділів і 42 статей і 

детально регламентує відносини щодо розведення, 

використання та охорони бджіл, виробництва, заготівлі та 

переробки продуктів бджільництва, ефективного використання 

бджіл для запилення ентомофільних рослин 

сільськогосподарського призначення, інших видів 

запилювальної флори, створення умов для підвищення 

продуктивності бджіл і сільськогосподарських культур, 

забезпечення гарантій дотримання прав та захисту інтересів 

фізичних і юридичних осіб, які займаються бджільництвом. У 

ньому даються визначення таких термінів, як бджільництво, 

бджолина сім’я, продукти бджільництва, апітерапія тощо; 

закладено основи державного регулювання бджільництва; 

вимоги до формування та розміщення пасік, реєстрації пасік та 



обліку бджолосімей; охорони бджіл; міжнародного 

співробітництва у галузі бджільництва. 

По останньому питанню теми необхідно проаналізувати 

основний нормативно-правовий акт із племінної справи, яким є 

Закон України від 15 грудня 1993 р. «Про племінну справу у 

тваринництві». Цей Закон визначає загальні правові, економічні 

та організаційні основи племінної справи у тваринництві, 

спрямовані на поліпшення племінних і продуктивних якостей 

тварин, підвищення економічної ефективності та 

конкурентоспроможності галузі. 

Зокрема зверніть увагу на ст. 1 Закону України від 15 грудня 

1993 р. «Про племінну справу у тваринництві», відповідно до 

якої племінна справа визначається як система зоотехнічних, 

селекційних та організаційно-господарських заходів, 

спрямованих на поліпшення племінних і продуктивних якостей 

тварин. 
 

План лекційного заняття 
1. Поняття тваринництва. 

2. Нормативно-правове регулювання скотарства. 

3. Правове забезпечення свинарства. 

4. Правові вимоги до бджільництва. 

5. Правове регулювання племінної справи. 

 

План семінарського заняття 

1. Загальні засади правового регулювання тваринництва. 

2. Особливості правової регламентації свинарства. 

3. Специфіка правового регулювання виробництва молока. 

4. Правова регламентація племінної справи у тваринництві. 
 

Тестові завдання для самоконтролю знань 
1. Визначне спеціальний нормативно-правовий акт, яким 

визначено вимоги до сільськогосподарської діяльності із 

вирощування свиней: 

а) Закон України «Про ветеринарну медицину»; 

б) Закон України «Про племінну справу у тваринництві»; 



в) наказ Державного комітету України з нагляду за охороною 

праці від 6 грудня 2004 р. № 269 «Про затвердження Правил 

охорони праці у тваринництві. Свинарство»; 

г) Закон України «Про свинарство». 
 
2. Який нормативно-правовий акт встановлює 

обов’язковість додержання державних стандартів на 

продукцію тваринництва? 

а) Закон України від 2 березня 2015 р. «Про ліцензування 

видів господарської діяльності»; 

б) Закон України «Про безпечність і якість харчової 

продукції»; 

в) наказ Міністерства аграрної політики України та 

Української академії аграрних наук від 17 липня 2001 р. № 

215/66 «Про затвердження Положення про присвоєння 

відповідних статусів суб'єктам племінної справи у 

тваринництві»; 

г) наказ Міністерства аграрної політики від 20 грудня 2005 р. 

№ 720 «Про затвердження Положення про порядок проведення 

атестації та допуску до відтворення плідників для племінного 

використання». 

 

3. Який нормативно-правовий акт визначає особливості 

племінної справи у свинарстві? 

а) Закон України від 2 березня 2015 р. «Про ліцензування 

видів господарської діяльності»; 

б) наказ Міністерства аграрної політики від 21 січня 2009 р. 

№ 41 «Про затвердження Інструкції із селекції бугаїв м'ясних 

порід»; 

в) наказ Міністерства аграрної політики України та 

Української академії аграрних наук від 17 липня 2001 р. № 

215/66 «Про затвердження Положення про присвоєння 

відповідних статусів суб'єктам племінної справи у 

тваринництві»; 

г) наказ Міністерства аграрної політики від 17 грудня 2002 р. 

№ 396 «Про затвердження Інструкції з бонітування свиней, 

Інструкції з ведення племінного обліку у свинарстві та зразків 

форм племінного обліку у свинарстві». 



 

4. Який із державних стандартів містить вимоги до якості 

продукції свинарства? 

а) ДСТУ 7158:2010 «М'ясо. Свинина в тушах і півтушах. 

Технічні умови»; 

б) ДСТУ ЕЭК ООН ECE/AGRI/135:2007 «Свинина. Туші та 

відруби. Настанови щодо постачання і контролювання якості»; 

в) ДСТУ 4590-2006 «Напівфабрикати м’ясні натуральні від 

комплексного ділення свинини за кулінарним призначенням»; 

г) правильними є варіанти А), Б) і В). 

 

5. Який нормативно-правовий акт містить загальні вимоги 

до охорони праці у галузі свинарства?  

а) Закон України від 25 червня 1992 р. «Про ветеринарну 

медицину»;  

б) Закон України від 14 жовтня 1992 р. «Про охорону праці»;  

в) Закон України від 15 груд. 1993 р. «Про племінну справу у 

тваринництві»; 

г) Закон України від 24 лютого 1994 р. «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення». 

 

6. Який нормативно-правовий акт містить загальні вимоги 

до племінної справи?  

а) Закон України від 25 червня 1992 р. «Про ветеринарну 

медицину»;  

б) Закон України від 14 жовтня 1992 р. «Про охорону праці»;  

в) Закон України від 15 груд. 1993 р. «Про племінну справу у 

тваринництві»; 

г) Закон України від 24 лютого 1994 р. «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення». 

 

7. Який нормативно-правовий акт містить загальні вимоги 

до профілактики та лікування інфекційних хвороб у галузі 

свинарства?  

а) Закон України від 25 червня 1992 р. «Про ветеринарну 

медицину»;  

б) Закон України від 14 жовтня 1992 р. «Про охорону праці»;  



в) Закон України від 15 груд. 1993 р. «Про племінну справу у 

тваринництві»; 

г) Закон України від 24 лютого 1994 р. «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення». 

 

Інформаційні джерела: 1, 14, 26, 49, 51-56. 



ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ (НАВЧАЛЬНО-

ДОСЛІДНІ ПРОЕКТИ) ДЛЯ САМОСТЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ 

ВИКОНАННЯ 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання – це вид 

позааудиторної самостійної роботи студента навчального, 

навчально-дослідного чи проектно-конструкторського 

характеру, яке використовується у процесі вивчення 

програмного матеріалу навчальної дисципліни й завершується 

разом зі складанням рубіжного чи підсумкового контролю з 

навчальної дисципліни. 
Ця група завдань має науково-дослідницький характер, 

спонукає до якнайповнішої реалізації творчих можливостей 
студентів, рекомендована тим із них, хто опанував базовий зміст 
навчальної програми й виявляє здібності та інтерес до такої 
роботи. Ці завдання становлять варіативну частину модуля, їхнє 
виконання заохочується додатковою сумою балів. 

Індивідуальні заняття проводяться з урахуванням психо-
фізичних особливостей та академічної успішності студентів, а 
саме – для здійснення більш ретельного контролю та деталізації 
навчально-методичних рекомендацій в опануванні дисципліни 
тими з них, хто мають низьку академічну успішність, і 
створення умов для поглиблення знань та розвитку творчих 
здібностей обдарованих студентів. Під час проведення 
індивідуальних занять передбачається робота за такими 
напрямами: надання допомоги студентам, які потребують 
додаткових роз’яснень під час підготовки до складання 
проміжного та підсумкового контролю (усне та письмове 
тестування, співбесіда, аналіз аналітичних оглядів, публікацій за 
визначеною проблемою, матеріалів розв’язання практичних 
ситуацій); рекомендації студентам у виконанні індивідуальних 
завдань, написанні есе та надання їхній роботі творчого 
спрямування (обговорення матеріалів наукового реферату з 
визначеної проблеми, підготовлених доповідей на студентську 
наукову конференцію, для участі в засіданнях гуртка «Ін Юре» 
та в дебатах на засіданнях клубу «Феміда», матеріалів 
публікацій у наукових виданнях, розробок сценаріїв 
дидактичної гри); підбиття підсумків виконання студентами 
письмових робіт (тестів, понятійних диктантів, модульних 
контрольних робіт) з подальшою корекцією напрямів 
самостійної роботи. 



Есе (франц. essai – спроба, нарис; лат. exagium – 

зважування) – це прозаїчний твір невеликого обсягу та вільної 

композиції, який виражає індивідуальні враження та міркування 

з конкретного приводу чи питання, не претендує на визначальне 

чи вичерпне трактування предмета. Як правило, есе пропонує 

новий, суб’єктивно забарвлений погляд на проблему, може мати 

філософський, науково-популярний чи суто белетристичний 

характер. 

Написання студентом таких робіт (не більше однієї – двох із 

навчальної дисципліни) має сприяти виявленню його наукового, 

творчого підходу до розуміння найважливіших питань теми, 

запропонованої викладачем або обраної самостійно за 

погодженням з останнім. Кожне есе, що відповідає вимогам до 

написання наукових робіт, дає змогу отримати позитивну 

оцінку. Студенту надається можливість виконати презентацію 

відповідної теми в аудиторії (не більше двох із навчальної 

дисципліни). 

У процесі індивідуальної роботи студенти під керівництвом 

викладача повинні навчитись аналізувати деякі правові 

документи, нормативні акти, уміти оцінювати певні правові 

ситуації, правильно кваліфікувати окремі протиправні прояви та 

складати відповідні документи. Такі документи складаються з 

урахуванням вимог законодавства та повинні мати самостійний 

характер. 

У разі, якщо студент працює над масштабнішою конкурсною 

науковою роботою,за погодженням із викладачем вона може 

бути зарахована замість есе та презентацій (якщо студент не 

потребує додаткових балів). Крім того, студент запрошується зі 

своїми роботами з господарського права на конкурси наукових 

праць, конференції. Здобуття призових місць є підставою для 

нарахування додаткових балів відповідно до наведеної шкали 

розподілу балів. 

Однією з форм індивідуальної творчої роботи є написання 

та захист реферату. 
Робота над рефератом складається з таких етапів: вибір теми 

на основі тематики, затвердженої кафедрою; накопичення 
інформаційного матеріалу; підготовка та написання реферату; 
захист реферату. 



Структура реферату: 1) план; 2) короткий вступ; 3) виклад 
основного змісту теми; 4) висновки; 5) список використаної 
літератури. 

План – це логічна основа реферату, від нього залежить 
структура, зміст, логічний зв’язок частин реферату. Розробка 
плану розпочинається з ознайомлення з відповідною 
літературою, на основі якої складається попередній план із 
трьох – чотирьох пунктів. План не слід занадто деталізувати – у 
ньому даються основні, центральні питання теми в логічній 
послідовності. Доцільно попередньо складений план реферату 
узгодити на консультації з викладачем. 

Маючи попередній план, необхідно звернутися до 
бібліографії. Суттєву допомогу в ознайомленні з бібліографією 
можуть надати бібліотечні каталоги (алфавітний, предметний), 
довідкова література (енциклопедії, словники, статистичні 
збірники), наукова та періодична література (монографії, 
журнали, газети). 

Основному тексту в рефераті передує вступ. У ньому слід 
показати значення, актуальність проблеми, яка розглядається, 
обґрунтувати вибір теми, сформулювати основну мету, яка буде 
розкрита в рефераті. 

В основній частині роботи велику увагу слід приділити 
глибокому теоретичному аналізові як теми в цілому, так і 
окремих її питань, правильно ув’язати теоретичні положення із 
практикою, розкрити матеріал відповідно до складеного плану. 

Виклад основних питань завершується короткими 
висновками, де узагальнюються найважливіші положення, 
розглянуті в рефераті. 

Реферат повинен бути написаний грамотно, без помилок, 
повторів, скорочень. 

Важливе значення має правильне оформлення реферату. На 
титульної сторінки необхідно вказати назву вищого навчального 
закладу, факультету, навчальної дисципліни, тему реферату, 
групу, своє прізвище та ініціали, прізвище викладача, рік 
написання. На наступному аркуші наводиться план реферату із 
вказаними сторінками відповідних розділів. 

Зазначені в тексті цитати повинні відповідати посиланням на 
джерела, з яких вони наведені, та оформлятися так: [1, с. 25], де 
перша цифра – номер джерела за списком використаної 
літератури, а друга – номер сторінки. Текст реферату повинен 
бути набраним на комп’ютері з одного боку аркуша формату 
А4, шрифт – Times New Roman, розмір – 14, поля: верхнє та 



нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм, інтервал – 1,5. 
Кожен розділ плану починається з нової сторінки. Сторінки 
повинні бути пронумеровані у правому верхньому куті. Обсяг 
реферату – 12–15 сторінок . 

У кінці реферату наводиться список використаної літератури 
(8–10 джерел), поданої в порядку використання посилань по 
тексту роботи, з наведенням прізвища та ініціалів автора, назви 
праці (статті), видавництва, року видання та загальної кількості 
сторінок із кожного літературного джерела. 

Підготовлений реферат захищається на семінарському 
(практичному) або індивідуальному занятті. За умови 
позитивної рецензії викладача реферет допускається до захисту, 
в іншому випадку його необхідно доопрацювати відповідно до 
даних у ній рекомендацій. Реферат не допускається до захисту, 
якщо: текст реферату є компіляцією тексту підручника; основні 
питання не розкрито або викладено фрагментарно; текст містить 
помилки; реферат оформлено неправильно. 

Підготовка до захисту реферату включає усунення недоліків і 
помилок, вказаних у рецензії, та складання короткого резюме 
реферату (визначення важливих понять, фактів, формулювання 
висновків), що посприяє закріпленню матеріалу в пам’яті й 
вільному його викладу під час захисту. 

 
Рекомендована тематика для письмової доповіді  

(есе), реферату, індивідуального завдання 
 

Модуль І 
Загальна характеристика аграрного права 

 

Тема 1. Аграрне право як самостійна галузь права України  

1. Аграрне право в системі права України. 

2. Предмет аграрного права. 

3. Аграрне право як галузь права. 

4. Історія становлення аграрного права. 

5. Актуальні проблеми аграрного права. 

Тема 2. Джерела аграрного права  

6. Класифікація джерел аграрного права. 

7. Удосконалення аграрного законодавства. 

Тема 3. Аграрні правовідносини  

8. Поняття та види аграрних правовідносин. 

9. Правове регулювання майнових аграрних правовідносин. 



10. Правове регулювання організаційно-господарських 

правовідносин в аграрному праві. 

11. Правове регулювання природноресурсових 

правовідносин в аграрному праві. 

12. Правове регулювання договірних аграрних 

правовідносин. 

13. Правове регулювання трудових правовідносин в 

сільськогосподарських підприємствах. 

Тема 8. Державне регулювання сільського господарства за 

умов переходу до ринкової економіки  

14. Види державного регулювання аграрних правовідносин. 

15. Загальна характеристика нормативно-правових актів у 

сфері державного регулювання сільського господарства 

України. 

Тема 9. Міжнародно-правове регулювання діяльності 

суб’єктів аграрних відносин  

16. Аграрне право зарубіжних країн. 

17. Проблеми агропромислової інтеграції. 

18. Орендні відносини у сільському господарстві в 

зарубіжних країнах. 

Тема 10. Правові вимоги СОТ до сільськогосподарської 

діяльності в Україні  

19. Правове регулювання агарного виробництва в Україні у 

контексті членства в Світовій організації торгівлі. 

20. Угоди СОТ як регулятори сільськогосподарської 

діяльності в Україні. 

 
Модуль ІІ 

Правове регулювання діяльності суб’єктів аграрних 

правовідносин 

 

Тема 13. Правове регулювання сільськогосподарського 

землевикористання 

21. Правовий режим земель сільськогосподарського 

призначення. 

22. Правові засади формування ринку земель в Україні. 

23. Правове регулювання оренди земель 

сільськогосподарського призначення в Україні. 



24. Поняття та правове закріплення мораторію на продаж 

земель сільськогосподарського призначення. 

Тема 14. Правове регулювання трудових відносин у 

сільському господарстві  

25. Особливості організації праці у сільському господарстві. 

26. Форми організації праці на сільськогосподарських 

підприємствах. 

27. Праовеве регулювання та значення дисципліни праці в 

сільському господарстві. 

Тема 15. Правове регулювання договірних відносин 

сільськогосподарських товаровиробників  

28. Класифікація договорів, які укладаються в сільському 

господарстві. 

29. Поняття та особливості сільськогосподарських договорів. 

30. Значення лізингу у договірних відносинах в АПК. 

31. Договірне оформлення сільськогосподарської дорадчої 

діяльності. 

Тема 18. Правове регулювання господарської діяльності у 

сільському господарстві  

32. Поняття виробничо-господарської діяльності аграрних 

товаровиробників. 

33. Правове регулювання діяльності підсобних виробництв та 

промислів. 

34. Правові вимоги до якості та безпечності 

сільськогосподарської продукції. 

Підготувати проект документа: 

1. Установчі документи фермерського господарства. 

2. Договір лізингу. 

3. Проект договору оренди земельної частки (паю). 

4. Проект договору оренди земельної ділянки. 

5. Проект договору контрактації сільськогосподарської 

продукції. 

6. Проект протоколу розбіжностей до договору контрактації 

сільськогосподарської продукції. 

7. Позовну заяву до господарського суду щодо неоплати 

проданої пшениці. 

8. Позовну заяву до загального суду щодо невиплати 

заробітної плати працівнику сільськогосподарського товариства. 



Поширеною формою індивідуальної роботи є участь у 
роботі правознавчого дискусійного клубу «Феміда» (підготовка 
доповіді, участь у дебатах, оформлення стінгазети). 

Підготовку доповіді рекомендується здійснювати за такими 

етапами: 

 вибір теми доповіді; 

 підбір літератури та інших джерел; 

 визначення форми та структури доповіді; 

 підготовка тексту доповіді. 

Обрати тему доповіді можна самостійно або із 

запропонованого кафедрою правознавства переліку і повідомити 

про це викладача, обраного в якості консультанта (керівника). 

Тема роботи визначається в межах загальної проблеми дискусії, 

запропонованої Радою клубу «Феміда» й затвердженою 

кафедрою правознавства. Тема доповіді не обов’язково повинна 

бути суто юридичною за змістом, а може містити певні правові 

аспекти питань, що пропонуються до розгляду. Важливо, щоб 

тема була актуальною, цікавою під кутом зору ситуації в 

українському суспільстві та світі та, безперечно, цікавою для 

самого доповідача. Також під час визначення теми слід 

враховувати доступність необхідних для розгляду відповідної 

теми правових і літературних джерел (насамперед, наявність їх 

у бібліотеці). Отже, остаточний варіант теми доповіді доцільно 

формулювати разом із викладачем-консультантом. 

Роботу над темою слід почати з підбору літератури – 

ознайомлення з підручниками, навчальними посібниками, 

науковими монографіями, статтями у збірниках і періодичних 

виданнях, нормативно-правовими актами, міжнародними 

договорами, матеріалами юридичної практики тощо. У разі 

потреби варто звернутися за рекомендаціями до викладача 

(щодо кількості та якості джерел, необхідних для належного 

розкриття відповідної теми). У процесі вивчення літератури 

доцільно робити виписки й записи, поступово формуючи 

матеріал з окремих питань доповіді. Оскільки доповідь 

призначена для обговорення під час дискусії, для її підготовки 

рекомендується використовувати спеціальну літературу, 

зокрема щодо сутності тих відносин, які підлягають правовому 

регулюванню. 



Під час оформлення матеріалів доповіді необхідно 

дотримуватись певних правил. Текст доповіді повинен 

включати титульну сторінку, текст та список використаних 

джерел. Напочатку тексту доповіді слід стисло обгрунтувати 

актуальність обраної теми, її взаємозв’язок із загальною 

проблемою дискусії та визначити мету, якої студент 

намагатиметься досягти, розглядаючи цю тему. Основна 

частина роботи включає виклад питання відповідно до змісту 

теми. Завершувати доповідь рекомендується лаконічним 

висновком, в якому підводиться підсумок, який свідчить про 

досягнення визначеної у вступі роботи мети, чітко окреслюється 

власне ставлення до проблеми, що є предметом дискусії, 

формулюються практичні рекомендації щодо вирішення 

існуючої проблеми чи удосконалення правового регулювання 

певних відносин. 

Робота повинна бути написана грамотно, розбірливим 

почерком або надрукована. Сторінки необхідно пронумерувати 

та скріпити. Обсяг тексту доповіді – 5–7 сторінок на папері 

формату А4 (210  297). При цьому обсяг вступу та висновків 

повинен становити не більше однієї сторінки. На титульній 

сторінці необхідно вказати: назву навчального закладу, вид та 

тему роботи, назву навчальної дисципліни, прізвище, ім’я, 

по батькові студента, номер групи, прізвище та ініціали 

викладача-консультанта, рік і місце написання роботи. 

Текст доповіді повинен містити посилання на використані 

літературні джерела. Посилання робляться у вигляді зносок (у 

нижній частині сторінки). Зноски подаються за існуючими 

бібліографічними правилами (автор, назва роботи, місце й рік 

видання, номер сторінки). Посилання повинні бути 

пронумеровані. У кінці роботи з дотриманням бібліографічних 

правил подається список використаних джерел у такій 

послідовності: 1) нормативно-правові акти та інші правові 

документи (подаються за юридичною силою); 2) література 

(подається в алфавітному порядку); 3) інші матеріали. 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ПІДГОТОВКИ ДО ПОТОЧНОГО 
МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

з навчальної дисципліни «Аграрне право» 
Модуль І 

Загальна характеристика аграрного права 

1. Поняття аграрного права. 

2. Предмет та методи регулювання в аграрному праві. 

3. Принципи аграрного права 

4. Система аграрного права. 

5. Функції аграрного права. 

6. Поняття джерел аграрного права.  

7. Класифікація джерел аграрного права України. 

8. Конституція України як джерело аграрного права України. 

9. Міжнародні договори як джерела аграрного права України. 

10. Шляхи вдосконалення аграрного законодавства  

11. Поняття і сутність державної регулятивної діяльності в 

сільському господарстві. 

12. Поняття аграрних правовідносин. 

13. Особливості аграрних правовідносин. 

14. Елементи аграрних правовідносин. 

15. Підстави виникнення, зміни та припинення аграрних 

правовідносин. 

16. Класифікація аграрних правовідносин.  

17. Поняття суб'єктів аграрного права. 

18. Правосуб’єктність аграрних підприємств кооперативного 

типу. 

19. Правосуб’єктність аграрних підприємств корпоративного 

типу. 

20. Порядок утворення сільськогосподарських підприємств.  

21. Порядок припинення діяльності сільськогосподарських 

підприємств.  

22. Поняття та основні ознаки сільськогосподарських 

кооперативів. 

23. Право власності сільськогосподарських кооперативів.  

24. Порядок створення сільськогосподарських кооперативів.  

25. Реорганізація і ліквідація сільськогосподарських 

кооперативів. 

26. Правове становище фермерського господарства. 



27. Поняття фермерського господарства. 

28. Порядок створення фермерського господарства. 

29. Порядок припинення діяльності фермерського 

господарства. 

30. Поняття особистого селянського господарства. 

31. Поняття аграрного підприємства корпоративного типу. 

32. Правове регулювання створення аграрних підприємств 

корпоративного типу. 

33. Порядок припинення діяльності аграрних підприємств 

корпоративного типу. 

34. Правові вимоги СОТ до сільськогосподарської діяльності. 

35. Загальна характеристика Угоди СОТ про сільське 

господарство. 

36. Загальна характеристика Угоди СОТ про технічні бар’єри в 

торгівлі. 

37. Загальна характеристика Угоди СОТ про державні 

закупівлі. 

38. Правове забезпечення державної підтримки сільського 

господарства України. 

39. Правове забезпечення здійснення аграрної реформи в 

Україні. 

40. Основні напрямки аграрної реформи. 

41. Правові вимоги до використання водних ресурсів у 

сільському господарстві. 

42. Правові вимоги до використання лісових ресурсів у 

сільському господарстві. 

43. Правові вимоги до використання надр у сільському 

господарстві. 

44. Система та правове становище органів, що здійснюють 

державну регулятивну діяльність у сільському господарстві. 

45. Державний вплив на сільськогосподарське виробництво та 

інші галузі АПК в умовах ринкової економіки. 
 

Модуль ІІ 
Правове регулювання діяльності суб’єктів аграрних 

правовідносин 
46. Правовий режим земель сільськогосподарського 

призначення. 



47. Поняття та склад земель сільськогосподарського 

призначення.  

48. Підстави набуття права власності на землю та права 

користування земельною ділянкою 

49. Підстави припинення права власності на земельну ділянку. 

50. Підстави припинення права користування земельною 

ділянкою. 

51. Характеристика організаційно-правового забезпечення 

раціонального використання земель. 

52. Особливості використання природних ресурсів у процесі 

виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного 

підприємництва.  

53. Права та обов'язки суб'єктів аграрного підприємництва 

щодо використання земель сільськогосподарського 

призначення, їх збереження та підвищення родючості. 

54. Охорона земель. 

55. Підстави та порядок відшкодування збитків, заподіяних 

власникам земель і землекористувачам.  

56. Юридична відповідальність землевласників і 

землекористувачів за шкоду, заподіяну землям 

сільськогосподарського призначення та іншим природним 

об'єктам.  

57. Поняття юридичного обслуговування 

сільськогосподарського підприємства 

58. Юридичне обслуговування внутрішньогосподарських 

правовідносин сільськогосподарського підприємства. 

59. Юридичне обслуговування з питань зовнішніх 

правовідносин сільськогосподарського підприємства. 

60. Правове регулювання виробничо-господарської діяльності. 

61. Правові вимоги до якості та безпечності харчових 

продуктів. 

62. Планування господарської діяльності у сільському 

господарстві. 

63. Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств. 

64. Право власності на майно сільськогосподарського 

підприємства. 

65. Право оперативного управління та право господарського 

відання майном сільськогосподарського підприємства. 



66. Правове регулювання соціального розвитку села. 

67. Поняття соціального розвитку села. 

68. Правове регулювання господарської діяльності 

сільськогосподарських підприємств. 

69. Основні засоби і правові форми планування господарської 

діяльності сільськогосподарських товаровиробників.  

70. Договори як правові основи господарської діяльності 

аграрних товаровиробників. 

71. Класифікація договорів, які укладаються в 

агропромисловому комплексі. 

72. Порядок укладення договорів сільськогосподарськими 

підприємствами. 

73. Особливості укладення державних контрактів. 

74. Правові форми організації праці в сільськогосподарських 

підприємствах.  

75. Підбір, підготовка та розстановка кадрів 

сільськогосподарського виробництва. 

76. Робочий час і час відпочинку працівників сільського 

господарства. 

77. Трудова дисципліна в сільськогосподарських 

підприємствах. 

78. Порядок розгляду трудових спорів працівників сільського 

господарства. 

79. Правове регулювання рослинництва. 

80. Поняття рослинництва. 

81. Правове регулювання тваринництва. 

82. Поняття тваринництва. 

83. Правове регулювання селекції рослин. 

84. Поняття селекційної діяльності у рослинництві. 

85. Правове регулювання племінної справи у тваринництві. 

86. Правове регулювання бджільництва. 

87. Правове регулювання виноградарства. 

88. Правове регулювання вирощування зернових культур. 

89. Правове регулювання скотарства. 

90. Правове регулювання свинарства. 

 

 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО 

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

з навчальної дисципліни «Аграрне право» 

 

1. Поняття аграрного права. 

2. Предмет аграрного права. 

3. Методи регулювання в аграрному праві. 

4. Система аграрного права. 

5. Функції аграрного права. 

6. Джерела аграрного права. 

7. Шляхи вдосконалення аграрного законодавства. 

8. Поняття і сутність державної регулятивної діяльності в 

сільському господарстві. 

9. Методи державного впливу на сільськогосподарське 

виробництво та інші галузі АПК в умовах ринкової економіки. 

10. Поняття аграрних правовідносин. 

11. Особливості аграрних правовідносин. 

12. Елементи аграрних правовідносин. 

13. Підстави виникнення, зміни та припинення аграрних 

правовідносин. 

14. Класифікація аграрних правовідносин.  

15. Поняття суб'єктів аграрного права. 

16. Правосуб’єктність аграрних підприємств кооперативного 

типу. 

17. Правосуб’єктність аграрних підприємств корпоративного 

типу. 

18. Порядок утворення сільськогосподарських підприємств.  

19. Порядок припинення діяльності сільськогосподарських 

підприємств.  

20. Поняття господарської діяльності виробників аграрної 

продукції. 

21. Правове регулювання господарської діяльності 

сільськогосподарських підприємств. 

22. Основні засоби і правові форми планування господарської 

діяльності сільськогосподарських товаровиробників.  

23. Договори як правові основи господарської діяльності 

аграрних товаровиробників. 



24. Класифікація договорів, які укладаються в 

агропромисловому комплексі. 

25. Порядок укладення договорів сільськогосподарськими 

підприємствами. 

26. Особливості укладення державних контрактів. 

27. Договори у сфері матеріально-технічного забезпечення 

сільськогосподарських товаровиробників. 

28. Договори у сфері технічного сервісу сільськогосподарських 

підприємств. 

29. Договірні відносини щодо впровадження досягнень 

науково-технічного прогресу та передового досвіду в аграрне 

виробництво. 

30. Договірні відносини по реалізації сільськогосподарської 

продукції.  

31. Договірні орендні правовідносини. 

32. Договори на юридичне обслуговування суб’єктів аграрного 

права. 

33. Порядок розгляду спорів, що виникають з договірних 

відносин, однією із сторін у яких є суб'єкт аграрного 

господарювання. 

34. Правові форми організації праці в сільськогосподарських 

підприємствах.  

35. Підбір, підготовка та розстановка кадрів 

сільськогосподарського виробництва. 

36. Робочий час і час відпочинку працівників сільського 

господарства. 

37. Трудова дисципліна в сільськогосподарських 

підприємствах. 

38. Охорона праці та здоров'я працівників сільського 

господарства. 

39. Система органів, що здійснюють нагляд за дотриманням 

правил охорони праці та здоров'я працівників сільського 

господарства. 

40. Порядок розгляду трудових спорів працівників сільського 

господарства. 

41. Поняття та основні ознаки сільськогосподарських 

кооперативів. 

42. Види сільськогосподарських кооперативів. 



43. Право власності сільськогосподарських кооперативів.  

44. Порядок створення сільськогосподарських кооперативів.  

45. Реорганізація і ліквідація сільськогосподарських 

кооперативів. 

46. Правове становище фермерського господарства. 

47. Поняття фермерського господарства. 

48. Порядок створення фермерського господарства. 

49. Порядок припинення діяльності фермерського 

господарства. 

50. Правові засади діяльності фермерського господарства. 

51. Становлення інституту фермерства в Україні.  

52. Значення фермерських господарств для агропромислового 

комплексу України. 

53. Склад фермерського господарства, права та обов'язки його 

членів. 

54. Правовий режим майна фермерського господарства. 

55. Господарська діяльність фермерського господарства.  

56. Поняття особистого селянського господарства. 

57. Право на присадибну земельну ділянку, умови й порядок її 

надання.  

58. Порядок припинення права приватної власності та права 

користування земельною ділянкою. 

59. Правовий режим майна особистих селянських господарств. 

60. Поняття аграрного підприємства корпоративного типу. 

61. Види аграрних підприємств корпоративного типу.  

62. Правове регулювання створення аграрних підприємств 

корпоративного типу. 

63. Особливості господарської діяльності аграрних підприємств 

корпоративного типу. 

64. Порядок припинення діяльності аграрних підприємств 

корпоративного типу. 

65. Правовий режим майна аграрних підприємств 

корпоративного типу.  

66. Правове забезпечення здійснення аграрної реформи в 

Україні. 

67. Основні напрямки аграрної реформи. 

68. Особливості земельної реформи в сільському господарстві.  



69. Правовий режим земель сільськогосподарського 

призначення. 

70. Поняття та склад земель сільськогосподарського 

призначення.  

71. Приватна власність на землі сільськогосподарського 

призначення. 

72. Комунальна власність на землі сільськогосподарського 

призначення. 

73. Державна власність на землі сільськогосподарського 

призначення. 

74. Підстави набуття права власності на землю та права 

користування земельною ділянкою 

75. Купівля – продаж землі сільськогосподарського 

призначення. 

76. Оренда землі сільськогосподарського призначення. 

77. Підстави припинення права власності на земельну ділянку. 

78. Підстави припинення права користування земельною 

ділянкою. 

79. Характеристика організаційно-правового забезпечення 

раціонального використання земель. 

80. Особливості використання природних ресурсів у процесі 

виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного 

підприємництва.  

81. Права та обов'язки суб'єктів аграрного підприємництва 

щодо використання земель сільськогосподарського 

призначення, їх збереження та підвищення родючості. 

82. Охорона земель. 

83. Підстави та порядок відшкодування збитків, заподіяних 

власникам земель і землекористувачам.  

84. Юридична відповідальність землевласників і 

землекористувачів за шкоду, заподіяну землям 

сільськогосподарського призначення та іншим природним 

об'єктам.  

85. Поняття юридичного обслуговування 

сільськогосподарського підприємства 

86. Юридичне обслуговування внутрішньогосподарських 

правовідносин сільськогосподарського підприємства. 



87. Юридичне обслуговування з питань зовнішніх 

правовідносин сільськогосподарського підприємства. 

88. Правове регулювання виробничо-господарської діяльності. 

89. Правові вимоги до якості та безпечності харчових 

продуктів. 

90. Планування господарської діяльності у сільському 

господарстві. 

 

 



 

ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

СТУДЕНТІВ 

Поточне оцінювання знань студентів 

Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності 

студента з дисципліни «Аграрне право» здійснюється за 

модульно-рейтинговою системою. 

Кредитно-модульна система організації навчального 

процесу – це така організація навчального процесу, за якої 

вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається 

шляхом послідовного та ґрунтовного опрацювання змістових 

модулів, а оцінювання якості його роботи та рівня здобутих 

знань, умінь і навичок здійснюється за рейтинговою системою. 

Рейтингове оцінювання знань студента – це система, яка 

передбачає перехід від констатуючого до накопичувального 

статусу балів. Необхідною умовою рейтингової системи є її 

багатобальність. 

Студентом накопичуються бали за різні форми й види 

роботи: 
20 балів – відвідування всіх лекційних і семінарських занять 

чи їх відпрацювання (за умови наявності конспекту); 
0,5 бала – усна відповідь на конкретне запитання 

(нерепродуктивного характеру) на лекційному чи семінарському 
(практичному) занятті під час фронтального опитування; 

0,5–1 бал – змістовне доповнення (мінімум – 3 хв); 
1–2 бали – тестові завдання (5 питань – 1 бал, 10 питань – 

2 бали); 
0,5 бала – формулювання змістовних запитань до доповідача, 
1–2 бали – складання словника основних понять і термінів 

(глосарію) на занятті; 
1–3 бали – творче завдання на картці не репродуктивного 

характеру (залежно від рівня складності – максимально 3 бали 
(визначається за конкретне завдання); 

1–5 балів – виготовлення засобів унаочнення навчального 

матеріалу із глибоким смисловим навантаженням до теми 

лекційного чи семінарського (практичного) заняття (за 

погодженням із викладачем); 
1–3 бали – підготовка реферату за тематикою ІНДЗ (вимоги: 

повинен мати науковий характер, написаний із використанням 



не тільки підручників та нормативно-правових актів, а й 
наукових статей, монографій тощо; максимальна оцінка 
залежить від складності теми); 

1–20 балів – участь у конкурсах наукових робіт, науково-

практичних конференціях, публікація тез доповідей та статей 

(залежно від досягнень, зайняття призових місць, рівня 

конкурсу тощо) (додаткові бали). 

Середня оцінка за семінарське (практичне) заняття – 3 бали. 

Вона може не обмежуватись у разі виконання студентом творчих 

додаткових завдань. Обмеження вводяться з метою рівномірного 

розподілу балів між усіма студентами, які прагнуть отримати 

максимальний бал.  

Перелік завдань для самостійної роботи наведено після 

кожної теми семінарського (практичного) заняття, а оцінка за 

їхнє виконання є частиною оцінки з навчальної дисципліни. 

Критерії оцінювання усної відповіді студента 

на семінарському (практичному) занятті: 
3 бали – вичерпна та глибока відповідь на питання 

семінарського (практичного) заняття. Студент виявив усебічне, 
систематичне та глибоке знання матеріалу, опрацював основну 
й додаткову літературу з теми, рекомендовану планом. 
Доповідає активно й упевнено, не прив’язаний до конспекту. 
Відповідь вирізняється багатством і точністю використаних 
термінів. Матеріал викладається послідовно й логічно. У 
розумінні та викладі навчального матеріалу студент виявляє 
науковий підхід і творчі здібності. Після завершення доповіді 
відповідає на всі питання викладача та одногрупників. (При 
цьому викладач має право поставити до трьох коротких питань 
за темою заняття загалом, а не лише з питання, яке висвітлював 
студент). 

2,5 бала – студент виявляє достатньо повне знання матеріалу, 
не припускається у відповіді суттєвих неточностей, засвоїв 
основну літературу, рекомендовану викладачем у плані 
семінарського (практичного) заняття. Відповідає на запитання 
викладача та одногрупників. Часто звертається до конспекту. 

1,5 бала – студент виявляє знання матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і роботи за 
спеціальністю. Доповідач прикутий до конспекту, 
припускається помилок. Матеріал частково розкриває проблему. 



Студент відповідає на поставлені запитання з помилками, однак 
спроможний зі сторонньою допомогою виправити їх. 

1 бал – студент відповідає, читаючи з конспекту (ксерокопії), 
без допомоги якого матеріалом володіє недостатньо, допускає 
принципові помилки. Матеріал не розкриває проблему. Студент 
відповідає на поставлені запитання тільки зі сторонньою 
допомогою. 

0,5 бала – студент читає з конспекту, розкриває питання 
поверхово чи фрагментарно. На запитання викладачів і 
одногрупників студент відповісти не може. 

0 балів – відповіді немає або вона абсолютно не розкриває 
суті питання. 

Отримані бали становлять предметний і загальний рейтинг 
студента. 

Однією з найважливіших вимог, що висуваються до 

навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців за 

кредитно-модульною системою організації навчального 

процесу, є інформаційно-дидактичне забезпечення всіх 

елементів навчального плану. Особливу увагу необхідно 

приділити методичному забезпеченню організації самостійної 

роботи та виконанню індивідуальних завдань студента.  

Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється 

шляхом перевірки його робочого зошита, де виконуються 

завдання, передбачені планом самостійної роботи, а також під 

час поточного тестування чи співбесіди, під час яких викладач 

визначає загальний рівень засвоєння студентом основних питань 

кожної з тем, винесених на самостійне опрацювання (1–2 бали) 

(зокрема, під час семінарських (практичних) занять). 

Використання тестів для поточного контролю дозволяє 

раціонально використовувати навчальний час і виключити 

суб’єктивний підхід до оцінки навчальних досягнень студента. 

Здобуття призових місць на конференціях, в олімпіадах, 

конкурсах тощо є підставою для нарахування додаткових балів 

відповідно до наведеної шкали розподілу балів. 

Для ґрунтовного вивчення навчальної дисципліни «Аграрне 

право» слід самостійно виконати всі дидактичні завдання, 

передбачені її програмою та відповідним методичним 

забезпеченням (підготовка словника основних понять і термінів, 

тезовий виклад відповідей на теоретичні питання, письмове 



виконання практичних завдань для самостійної роботи). У 

додатковому контролі засвоєння студентом кожної з тем, 

винесених на самостійне опрацювання, потреби немає, оскільки 

цю функцію виконує рубіжний контроль (модульна контрольна 

робота). У ній рівномірно представлено весь навчальний 

матеріал модуля. 

Поточна модульна робота (ПМР) складається з різнорівневих 

завдань, серед яких основну масу становлять тестові. Тестові 

завдання з дисципліни «Аграрне право», орієнтовані на 

системну контекстну інтерпретацію тієї чи іншої правової 

норми або конструкції, функціонально спрямовані на розвиток 

професійного мислення. Засвоєні студентом знання, якими він 

оперує, шукаючи правильну відповідь на питання тестового 

завдання, є необхідною передумовою виконання останнього, а 

не самоціллю тестування. 



Зразок модульного завдання 

 

Вищий навчальний заклад 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 
Поточна модульна робота 

з навчальної дисципліни «Аграрне право» 
Модуль І. 

Варіант № 1 
 

Тестові завдання: 
1. До системи аграрного права не належить: 
а) загальна частина; 
б) особлива частина; 
в) правовий інститут; 
г) земельне право. 
2. До предмету аграрного права не входять такі відносини 

між суб’єктами аграрного права: 
а) земельні відносини;  
б) кримінальні відносини; 
в) договірні відносини; 
г) трудові відносини. 

3. Не регулюється нормами аграрного права: 

а) виробництво сільськогосподарської продукції; 

б) переробка сільськогосподарської продукції; 

в) реалізація сільськогосподарської продукції; 

г) виробництво продовольчих товарів. 

4. Джерелом аграрного права є: 
а) Аграрний кодекс; 
б) Трудовий кодекс; 
в) Земельний кодекс; 
г) Морський кодекс. 

Теоретичне питання: 

1. Джерела аграрного права. 
Провідний викладач         _______доц. _Купченя Л.І. 

 
 

 
Апеляції із приводу оцінки подаються викладачеві чи 

завідувачу кафедрою впродовж 24 год із моменту її оголошення. 



 
Підсумкове оцінювання знань студентів  

з дисципліни «Аграрне право» 
 

Підсумкове оцінювання знань (ПМК) студентів спеціальності 

081 «Право» проводиться за результатами поточного 

модульного контролю й оформляється під час останнього 

семінарського (практичного) заняття відповідного семестру. До 

підсумкового балу зараховуються також додаткові бали, які 

студент отримав за виконання додаткових завдань або за участь 

у позанавчальній науковій роботі. 

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал 

дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння 

якого перевіряється під час поточного (зокрема, модульного) 

контролю. Завдання поточного контролю оцінюються в 

діапазоні від 0 до 100 балів (включно). 

Якщо студент набрав за результатами поточного модульного 

контролю (ПМК) від 0 до 59 балів, йому необхідно виконати 

отримані у викладача додаткові індивідуальні завдання і 

захистити їх у терміни, визначені деканатом. У разі невиконання 

певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, 

студент має право, за дозволом декана, скласти їх до останнього 

семінарського (практичного) заняття. Час і порядок складання 

визначає викладач. 

Підсумковий бал за результатами поточного модульного 

контролю виставляється під час останнього семінарського 

заняття відповідного семестру. 



Шкала оцінювання знань студентів за результатами 
підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

«Аграрне право» 
Сума балів за 

всі види навчальної 
діяльності 

Оцінка 
за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
74-81 С 
64-73 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
Розподіл балів,  

що отримують студенти за результатами вивчення  

навчальної дисципліни «Аграрне право» 

 
Назва модулю, 

теми 
Вид навчальної роботи 

Б
али 

 
1 2 3 

МОДУЛЬ І.  
Загальні положення аграрного права 

Тема 1. Аграрне 

право як самостійна 

галузь права України 

1. Підготовка питань семінарського 
заняття 

1 

2. Вирішення тестових завдань 0,5 

3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Тема 2. Джерела 

аграрного права 

1. Підготовка питань семінарського 
заняття 

0,5 

2. Вирішення тестових завдань 0,5 

3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Тема 3.Аграрні 
правовідносини 

1. Підготовка питань семінарського 
заняття 

0,5 

2. Вирішення тестових завдань 0,5 



1 2 3 
3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Тема  4. Правове 
становище 
фермерських 
господарств як 
суб’єктів аграрних 
правовідносин. 

1. Підготовка питань семінарського 
заняття 

0,5 

2. Вирішення тестових завдань 0,5 

3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Тема 5. 
Сільськогосподарськ
і кооперативи як 
суб’єкти аграрних 
правовідносин в 
Україні. 

1. Підготовка питань семінарського 
заняття 

0,5 

2. Вирішення тестових завдань 0,5 

3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Тема 6. Правове 
положення аграрних 
підприємств 
корпоративного типу 
як суб’єктів 
аграрних 
правовідносин. 

1. Підготовка питань семінарського 
заняття 

0,5 

2. Вирішення тестових завдань 0,5 

3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Тема 7. 
Специфіка 
особистих 
селянських 
господарств як 
суб’єктів аграрних 
правовідносин 

1. Підготовка питань семінарського 
заняття 

0,5 

2. Вирішення тестових завдань 0,5 

3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Тема 8. Державне 
регулювання 
сільського 
господарства за умов 
переходу до 
ринкової економіки 

1. Підготовка питань семінарського 
заняття 

0,5 

2. Вирішення тестових завдань 0,5 
3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Тема 10. Правові 
вимоги СОТ до 
сільськогосподарської 
діяльності в Україні 

1. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи. 

1 

Поточна модульна робота 1 25 



1 2 3 
МОДУЛЬ 2.  

Правове регулювання діяльності суб’єктів аграрних 
правовідносин 

Тема 11. 
Правовий режим 
майна 
сільськогосподарськ
их товаровиробників 

1. Підготовка питань 
семінарського заняття 

0,5 

2. Вирішення тестових завдань 0,5 
3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Тема 12. Правове 
регулювання 
використання 
природних ресурсів 
у сільському 
господарстві 

1. Виконання завдань, 
передбачених планом самостійної 
роботи. 

1 

Тема 13. Правове 
регулювання 
сільськогосподарськ
ого 
землевикористання 

1. Підготовка питань 
семінарського заняття 

1,5 

2. Вирішення тестових завдань 0,5 

3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Тема 14. Правове 

регулювання 

трудових відносин у 

сільському 

господарстві 

1. Підготовка питань 
семінарського заняття 

0,5 

2. Вирішення тестових завдань 0,5 
3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Тема 15. Правове 
регулювання 
договірних відносин 
сільськогосподарськ
их товаровиробників 

1. Підготовка питань 
семінарського заняття 

0,5 

2. Вирішення тестових завдань 0,5 
3. Виконання навчальних завдань 0,5 

4. Складання проекту договору  1 

Тема 16. 
Організаційно-
правові форми 
юридичного 
обслуговування 
суб’єктів аграрного 
підприємництва 

1. Підготовка питань семінарського 
заняття 

0,5 

2. Виконання навчальних завдань 0,5 



1 2 3 
Тема 17. Правове 

регулювання 
соціального розвитку 
українського села.  

1. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи. 

1 

Тема 18. Правове 
регулювання 
господарської 
діяльності у 
сільському 
господарстві 

1. Підготовка питань семінарського 
заняття 

1,5 

2. Вирішення тестових завдань 0,5 
3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Тема 19. Правове 
регулювання 
рослинництва та 
селекції рослин 

1. Підготовка питань семінарського 
заняття  

1 

2. Вирішення тестових завдань 0,5 

Тема 20. Правове 
регулювання 
тваринництва та 
племінної справи 

1. Підготовка питань семінарського 
заняття  

1 

2. Вирішення тестових завдань 0,5 

Поточна модульна робота 2  25 
Присутність на всіх заняттях (за наявності конспекту) 20 
Залік - 
Разом за семестр 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Система нарахування додаткових балів за видами робіт 
 

Форма 

роботи 
Вид роботи 

Б

Бали 

1. 
Навчальна  

1. Участь в предметних олімпіадах: 
університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 
2. Участь в конкурсах на кращого знавця 
дисципліни: університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 
3. Виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань підвищеної складності  
4. Інші  види робіт (зазначити, які саме) 

1
0-30 

2. Науково-
дослідна 

1. Участь в наукових гуртках («Ін-Юре») 
2. Участь в наукових студентських клубах 
(«Феміда») 
3. Участь в наукових магістерських 
семінарах 
4. Участь в конкурсах студентських робіт: 
університетських, міжвузівських,  
всеукраїнських, міжнародних  
5. Участь в наукових студентських 
конференціях: університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 
6. Підготовка публікації у наукових 
виданнях 
7. Написання та захист наукової роботи з 
визначеної проблеми 

0-20 

0-20 

0-15 

 

0-15 

 

0-15 

0-20 

0-20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
 
Аграрна біржа – юридична особа, яка  надає послуги 

суб'єктам господарювання з укладення біржових договорів 
(контрактів) щодо сільськогосподарської продукції, товарних 
деривативів, базовим активом яких є сільськогосподарська 
продукція, іпотечних сертифікатів та іпотечних закладних, а 
також з проведення розрахунково-клірингової діяльності за 
ними. 

Аграрне законодавство – це самостійна галузь 
законодавства; це сукупність нормативно-правових актів, що 
регулюють відносини щодо виробництва, переробки та 
реалізації сільськогосподарської продукції. 

Аграрне право зарубіжних країн – це сукупність 

відомостей про правове регулювання аграрних правовідносин у 

зарубіжних країнах, що досліджуються в рамках науки 

аграрного права та вивчаються навчальною дисципліною 

«Аграрне право». 

Аграрне право України – це комплексна спеціалізована 

галузь права, яка регулює суспільні відносини щодо 

виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки та 

реалізації. 
Аграрне право України як навчальна дисципліна – 

система наукових знань про аграрне право як галузь права, 
обов’язкових для вивчення у вищих навчальних закладах. 

Аграрне право України як наука – система наукових знань 
про аграрне право, наукові теорії, уявлення та ідеї, що має своїм 
завданням дослідження закономірностей і ефективності 
регулювання аграрних правовідносин. 

Аграрні правовідносини – це врегульовані аграрним правом 
та іншими суміжними з ним галузями права суспільні 
відносини, які виникають в аграрному секторі між 
рівноправними суб’єктами, наділеними суб’єктивними правами 
та обов’язками. 

Аграрний ринок - сукупність правовідносин, пов'язаних з 

укладенням та виконанням цивільно-правових договорів щодо 

сільськогосподарської продукції. 
Безпека продукції – це її відповідність ветеринарним і 

санітарним правилам та нормативам і відсутність загрози їх 



шкідливого впливу на організм людини. 
Боржник за аграрною розпискою - особа, яка видає аграрну 

розписку для оформлення свого зобов'язання здійснити 

поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові 

кошти на визначених в аграрній розписці умовах. 
Виробництво – це господарська діяльність, пов'язана з 

виробленням об'єктів санітарних заходів, включаючи всі стадії 
технологічного процесу, у тому числі виготовлення, підготовку, 
змішування та пов'язані з цим процедури, обробку, наповнення, 
пакування, переробку, відновлення та інші зміни стану об'єкта. 

Виробничо-господарська діяльність аграрних 
товаровиробників – це врегульовані нормами аграрного права 
суспільні відносини, спрямовані на самостійне і систематичне 
виробництво сільськогосподарської продукції рослинного і 
тваринного походження, її перероблення, збереження і 
реалізацію, а також виробництво інших матеріальних цінностей 
у підсобних виробництвах і промислах з метою одержання 
прибутку. 

Господарська діяльність – це діяльність суб’єктів 
господарювання (товаровиробників) незалежно від їх 
організаційно-правових форм і форм власності, на яких вони 
базуються, по виробництву сільськогосподарської продукції, її 
переробці та реалізації, а також здійснення ними інших видів 
сільськогосподарської діяльності, що не заборонена законом. 

Господарсько-договірні зобов’язання – це майново-
господарські зобов’язання, які виникають між суб’єктами 
господарювання та не господарюючими суб’єктами – 
юридичними особами на підставі господарських договорів. 

Господарсько-торговельна діяльність – це діяльність, що 
здійснюється суб'єктами господарювання у сфері товарного 
обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-
технічного призначення і виробів народного споживання, а 
також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію 
шляхом надання відповідних послуг 

Державне замовлення на сільськогосподарську 
продукцію – це передбачений у відповідному нормативному 
акті обсяг сільськогосподарської продукції, необхідної для 
задоволення державних потреб, який розміщується державним 
замовником. 

Державне регулювання сільського господарства – це 

економічний вплив держави на виробництво 



сільськогосподарської продукції, її переробку та реалізацію, 

виробничо-технічне обслуговування та матеріально-технічне 

забезпечення агропромислового виробництва. 

Джерела аграрного права України – це зовнішня форма 

вираження волі народу в уніфікованих та диференційованих 

нормативно-правових актах компетентних органів держави та 

інших суб’єктів, що призначені для регулювання та охорони 

аграрних відносин. 
Дисципліна праці – це сукупність певних правил поведінки, 

встановлених для учасників трудового процесу, і необхідність 
додержання цих правил, підпорядкування внутрішньому 
трудовому розпорядкові.  

Договір – це домовленість між двома або більше сторонами, 
спрямована на встановлення, зміну та припинення цивільних 
прав та обов’язків. 

Договір фінансового лізингу – це договір, за яким 
лізингодавець зобов’язується що набута у власність річ у 
продавця (постачальника) відповідно до встановлених 
лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у 
користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше 
одного року за встановлену плату.  

Договори з матеріально-технічного забезпечення 
товаровиробників АПК – це договори, які застосовуються у 
сфері обігу матеріально-технічних засобів і спрямовані на 
раціональне доведення засобів виробництва до господарств з 
метою створення сприятливого режиму та умов діяльності 
сільськогосподарських товаровиробників з обробітку землі, 
виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської 
продукції. 

Земельні правовідносини – це суспільні відносини, 
врегульовані нормами земельного, екологічного та інших 
галузей права щодо володіння, користування та розпорядження 
землею. 

Зміст аграрних правовідносин – це суб’єктивні права та 
обов’язки учасників правовідносин. 

Індикативне планування – це система необов’язкових для 
сільськогосподарських товаровиробників-підприємців 
рекомендацій, а також скоординованих та взаємопов’язаних 
засобів непрямого впливу на них через розробку комплексних 
цільових та інших програм. 

Кредитор за аграрною  розпискою - фізична чи юридична 



особа, яка надає грошові кошти, послуги, поставляє товари, 
виконує роботи як зустрічне зобов'язання за договором, за яким 
боржник за аграрною розпискою видає їй аграрну розписку, 
наділяючи правом вимагати від нього належного виконання 
зобов'язань, а також фізична чи юридична особа, яка отримала 
права кредитора за аграрною розпискою від іншого кредитора за 
аграрною розпискою у спосіб, не заборонений законом. 

Метод правового регулювання – це спосіб регулювання 
відносин, який є адекватним суті відносин і обумовлюється 
багатогранністю предмету. 

Моніторинг аграрного ринку  - система регулярних 
спостережень на аграрному ринку, що здійснюється протягом 
маркетингового періоду шляхом збирання, оброблення, аналізу 
та висвітлення інформації про ціни попиту і обсяги товарних 
пропозицій на сільськогосподарську продукцію та продукти її 
переробки з метою характеристики поточного стану ринку, 
прогнозування та підготовки пропозицій. 

Об’єкт земельних правовідносин – це землі 

сільськогосподарського призначення – землі, надані для 

виробництва сільськогосподарського продукції, здійснення 

сільськогосподарської науково-дослідницької та навчальної 

діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури. 
Оперативний план – детальний план присвячений 

вирішенню конкретних питань діяльності підприємства в 
короткостроковому періоді. Він являє собою деталізацію 
поточного плану по підрозділах у найбільш короткі періоди часу 
(місяць, декаду, добу, годину). 

Організація праці – це впорядкування, приведення в 
систему трудової діяльності людей.  

Організований аграрний ринок - сукупність 
правовідносин, пов'язаних з укладенням та виконанням 
цивільно-правових договорів, предметом яких є 
сільськогосподарська продукція, за стандартизованими умовами 
та реквізитами біржових договорів (контрактів) і правилами 
аграрної біржі. 

Охорона праці – це система правових, соціально-
економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і 
лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на 
збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі 
трудової діяльності. 



Переробка сільськогосподарської продукції – це процес її 

перетворення на харчовий продукт. 
Планування виробничо-господарської діяльності – це 

визначення цілей розвитку сільськогосподарського 
підприємства, методів, способів та засобів їх досягнення, 
розроблення програми, плану дій різного ступеня деталізації 
найближчим часом та на перспективу. 

Предмет аграрного права – це інтегровані суспільні 
відносини в сфері сільськогосподарської діяльності майнового, 
земельного, трудового, господарського та організаційно-
управлінського характеру; в процесі виробництва 
сільськогосподарської продукції, її переробки та реалізації. 

Приватизація землі – сукупність послідовних та 
взаємопов’язаних дій, спрямованих на виникнення права 
приватної власності на землю шляхом перерозподілу земельного 
фонду. 

Принципи аграрного права – це основоположні ідеї, що 
висловлені в законі (або випливають з нього), відповідно до 
яких здійснюється регулювання аграрних відносин. 

Продаж (реалізація) товарів – це будь-які операції, що 
здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, 
поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими 
договорами, які передбачають передачу прав власності на такі 
товари за плату або компенсацію незалежно від строків її 
надання, а також операції з безоплатного надання товарів. 

Реєстр аграрних розписок - єдина інформаційна система, 
що містить відомості про обов'язкові реквізити виданих та 
погашених аграрних розписок. 

Система галузі аграрного права – це структура галузі 
права, що включає норми, інститути, підгалузі. 

Система права СОТ – це сукупність чинних, таких, що 
взаємодіють між собою норм права, які містяться в угодах та 
інших джерелах права СОТ, поєднані спільною спрямованістю 
щодо підвищення рівня життя населення держав – членів СОТ, 
забезпечення його повної зайнятості, значного та постійного 
зростання реального доходу членів СОТ, ефективного попиту на 
вироблені ними товари, розширення виробництва товарів, 
послуг та їх реалізації з урахуванням оптимального 
використання світових ресурсів відповідно до цілей сталого 
розвитку, прагнення зберегти навколишнє середовище, а також 
закріпленими в них принципами, а саме: режиму найбільшого 
сприяння, національного режиму, транспарентності, протидії 



демпінгу, заборони кількісних обмежень (квот) та справедливої 
конкуренції. 

Системний аграрний ризик - ризик масового невиконання 
умов біржових договорів (контрактів), що виникає внаслідок дії 
обставин непереборної сили, який неможливо забезпечити як 
біржовими гарантіями, так і заходами державного цінового 
регулювання. 

Сільськогосподарське виробництво – це врегульована 

нормами аграрного та інших галузей права господарська 

діяльність сільськогосподарських виробників, що може 

здійснюватись як зі створенням юридичної особи, так і без такої 

(наприклад, особистим селянським господарством), і пов’язана з 

обов’язковим використанням земель та інших природних 

ресурсів, з метою виготовлення сільськогосподарської продукції 

рослинного та тваринного походження.  
Спеціалізація – це самостійне визначення напрямків 

діяльності (як приклад, за спеціалізацією виділяють зернові, 
овочеві, заготівельні підприємства). 

Суб’єктивне право – можливість поводитися певним чином.  
Суб’єктивний обов’язок – міра належної поведінки 

зобов’язаного учасника, що може проявлятися у вигляді певних 
активних дій чи утримання від них. 

Судова практика – це діяльність судів по однаковому 

застосуванню норм права при розгляді спорів. 
Товарне сільськогосподарське виробництво (за 

С.І.Марченко) – це врегульований нормами аграрного та інших 
галузей права вид господарської діяльності 
сільськогосподарських товаровиробників, пов’язаний з 
обов’язковим використанням земель сільськогосподарського та 
іншого призначення, природних ресурсів, живих організмів з 
метою виробництва, переробки та реалізації 
сільськогосподарської продукції на внутрішньому та 
зовнішньому аграрних ринках. 

Торгівля сільськогосподарською продукцією – це 
діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання у сфері 
товарного обігу, спрямована на реалізацію 
сільськогосподарської продукції та передбачає передачу прав 
власності на неї за плату або компенсацію, а також допоміжна 
діяльність, яка забезпечує її реалізацію шляхом надання 
відповідних послуг. 

Фінансова діяльність – це внутрішньогосподарські та 



зовнішньо-господарські відносини з приводу фінансового 
забезпечення і реалізації статутних цілей та завдань 
підприємства. 

Функції аграрного права – це основні напрямки правового 
регулювання відносин щодо виробництва сільськогосподарської 
продукції, її переробки та реалізації. 

Юридичні факти – життєві обставини, з якими закон 

пов’язує виникнення, зміну чи припинення правовідносин 
Якість продукції – сукупність її суттєвих властивостей, що 

за розумно передбачуваних, звичайних або таких, що 
встановлені у нормативно-правовому акті й договорі, умов 
використання такої продукції за призначенням, не становлять 
жодних, або становлять прийнятні ризики для споживачів такої 
продукції і довкілля та здатна задовольнити заздалегідь 
обумовлені потреби таких споживачів. 
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