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МОДУЛЬ 1 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ АГРАРНОГО ПРАВА 

 

Тема 1. Аграрне право як самостійна галузь права України.  

План семінарського заняття 

1. Юридична природа аграрного права України.  

2. Аграрне право у сучасній правовій доктрині України.  

3. Поняття та предмет аграрного права України, його зміст та особливості.  

4. Методи регулювання в аграрному праві України.  

5. Система аграрного права України. Співвідношення та взаємодія аграрного 

права з іншими галузями системи права. 

 

Тема 2. Джерела аграрного права. 

План семінарського заняття 

1. Поняття, особливості та класифікація джерел аграрного права України. 

2. Закони України та постанови Верховної Ради України як джерела 

аграрного права України. 

3. Договори, Постанови, Директиви, Рішення Європейського Союзу в системі 

джерел аграрного права України.  

4. Угоди Світової організації торгівлі у системі джерел аграрного права. 

5. Укази Президента України, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів 

України та інших органів виконавчої влади як джерела аграрного права 

України. 

6. Рішення Конституційного Суду України у системі джерел аграрного права 

України.  

7. Внутрішньогосподарські (локальні) нормативні акти.  

 

Тема 3. Аграрні правовідносини. 

План семінарського заняття 

1. Механізм правового регулювання суспільних відносин у сільському 

господарстві.  

2. Поняття «аграрні правовідносини» в сучасних наукових дослідженнях. 

3. Склад аграрних правовідносин.  

4. Особливості проведення аграрної реформи в Україні.  

5. Внутрішні аграрні правовідносини як самостійний різновид аграрних 

правовідносин.  

6. Зовнішні аграрні правовідносини: об’єкти, суб’єкти та особливості. 

 

Тема 4. Правове становище фермерських господарств як суб’єктів 

аграрних правовідносин. 

План семінарського заняття 

1. Поняття, особливості та юридичні ознаки фермерського господарства. 

2. Право на створення фермерського господарства.  

3. Підстави та порядок надання земельних ділянок для ведення фермерського 

господарства.  



4. Склад фермерського господарства, права та обов'язки його членів. Голова 

фермерського господарства.  

5. Господарська діяльність фермерського господарства. Забезпечення якості 

продукції, вирощеної фермерським господарством.  

6. Кооперація фермерських господарств.  

 

Тема 5. Сільськогосподарські кооперативи як суб’єкти аграрних 

правовідносин в Україні. 

План семінарського заняття 

1. Поняття та основні ознаки сільськогосподарських кооперативів. 

2. Правове регулювання діяльності сільськогосподарських кооперативів. 

Принципи кооперативної діяльності.  

3. Порядок створення сільськогосподарських кооперативів.  

4. Право членства у сільськогосподарських підприємствах кооперативного 

типу.  

5. Особливості господарської діяльності виробничих та обслуговуючих 

сільськогосподарських кооперативів.  

6. Державна підтримка сільськогосподарських кооперативів. 

 

Тема 6. Правове положення аграрних підприємств корпоративного 

типу як суб’єктів аграрних правовідносин. 

План семінарського заняття 

1. Поняття аграрного підприємства корпоративного типу.  

2. Правове регулювання діяльності аграрних підприємств корпоративного 

типу. Законодавство про сільськогосподарські товариства. 

3. Особливості права засновництва та права участі громадян в аграрних 

підприємствах корпоративного типу. 

4. Специфіка господарської діяльності аграрних підприємств корпоративного 

типу.  

5. Правовий режим майна аграрних підприємств корпоративного типу.  

6. Порядок, умови припинення права членства та права участі громадян у 

підприємствах корпоративного типу.  

 

Тема 7. Специфіка особистих селянських господарств як суб’єктів 

аграрних правовідносин. 

План семінарського заняття 

1. Поняття, юридичні ознаки та особливості особистого селянського 

господарства.  

2. Право на присадибну земельну ділянку, умови й порядок її надання.  

3. Особливості ведення особистого селянського господарства.  

4. Облік особистого селянського господарства.  

5. Державна підтримка особистого селянського господарства.  

 

 



Тема 8. Державне регулювання сільського господарства за умов 

переходу до ринкової економіки. 
План семінарського заняття 

1. Правові засади державної регулятивної діяльності в сільському 

господарстві. 

2. Поняття та сутність державного регулювання сільського господарства в 

Україні, особливості на сучасному етапі розвитку суспільних відносин.  

3. Принципи державного регулювання сільського господарства в Україні. 

4. Форми регулятивної діяльності державних органів у сільському 

господарстві.  

5. Поняття методів державного регулювання сільського господарства. 

6. Система органів державної влади в інституційно-функціональному 

регулюванні аграрних відносин в Україні.  

 

Тема 9. Міжнародно-правове регулювання діяльності суб’єктів 

аграрних відносин. 

План семінарського заняття 

1. Організаційно-правове регулювання міжнародних аграрних відносин і 

його вплив на формування аграрного законодавства держав.  

2. Поняття і джерела аграрного права зарубіжних країн.  

3. Організаційно-правові форми сільськогосподарського виробництва в 

зарубіжних країнах.  

4. Правове регулювання сільськогосподарської оренди за кордоном. 

5. Договірні відносини аграрних товаровиробників у зарубіжних країнах. 

Міжнародні сільськогосподарські організації.  

6. Загальна характеристика аграрного законодавства держав ЄС.  

 

МОДУЛЬ 2. 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

АГРАРНИХ ПРАВОВІДНОСИН. 

 

Тема 11. Правовий режим майна сільськогосподарських 

товаровиробників. 

План семінарського заняття 

1. Право власності, право господарського відання та право оперативного 

управління як правові режими майна, їх порівняльна характеристика. 

2. Правовий режим фондів сільськогосподарських товаровиробників. 

3. Порядок і умови приватизації майна державних сільськогосподарських 

підприємств.  

4. Правове регулювання паювання майна в аграрному секторі економіки. 

5. Договірні орендні майнові відносини.  

6. Особливості лізингу як виду оренди майна для сільськогосподарських 

потреб. 

 



Тема 13. Правове регулювання сільськогосподарського 

землевикористання. 

План семінарського заняття 

1. Правове регулювання землекористування в сільському господарстві. 

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

використання земель сільськогосподарського призначення, їх збереження та 

підвищення родючості.  

3. Поняття та склад земель сільськогосподарських підприємств.  

4. Підстави та порядок припинення права власності та права користування 

земельними ділянками.  

5. Сутність, особливості та основні напрями земельної реформи в сільському 

господарстві.  

 

Тема 14. Правове регулювання трудових відносин у сільському 

господарстві. 

План семінарського 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. Правове забезпечення додержання дисципліни праці на підприємствах 

АПК.  

5. Правове регулювання охорони праці в сільському господарстві.  

 

Тема 15. Правове регулювання договірних відносин 

сільськогосподарських товаровиробників. 

План семінарського заняття 

1. Конституційні та законодавчі основи договірних відносин у сфері 

виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції.  

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

сільськогосподарської продукції. 

3. Договір як основна форма регулювання товарно-грошових відносин в 

агропромисловому комплексі.  

4. Порядок укладення договорів сільськогосподарськими підприємствами. 

5. 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. 

План семінарського заняття 

1. Поняття юридичного обслуговування сільськогосподарського 

підприємства.  

2. Договори на юридичне обслуговування суб’єктів аграрного права. 



3. Юридичне обслуговування внутрішньогосподарських (управлінських, 

членських, трудових, майнових) правовідносин сільськогосподарського 

підприємства.  

4. Юридичне обслуговування з питань зовнішніх (договірних, 

позадоговірних, земельних, господарських) правовідносин 

сільськогосподарського підприємства. 

5. Правове забезпечення сільськогосподарського дорадництва.  

 

Тема 18. Правове регулювання господарської діяльності у 

сільському господарстві. 

План семінарського заняття 

1. Поняття, сутність, принципи господарської діяльності суб’єктів аграрного 

господарювання та її правове регулювання.  

2. Правове регулювання якості та безпечності сільськогосподарської 

продукції.  

3. Фінансова діяльність сільськогосподарських товаровиробників. 

4. Особливості страхування у сільському господарстві.  

5. Правове регулювання інвестицій у сільське господарство.  

 

Тема 19. Правове регулювання рослинництва та селекції рослин. 

План семінарського заняття 

1. Правове регулювання рослинництва.  

2. Правова охорона прав на сорти рослин.  

3. Суб'єкти і об'єкти насінництва та розсадництва.  

4. Порядок реалізації насіння і садивного матеріалу.  

5. Правове регулювання захисту сільськогосподарських рослин.  

6. Правове регулювання селекційної діяльності у галузі рослинництва.  

 

Тема. 20. Правове регулювання тваринництва та племінної 

справи 

План семінарського заняття 

1. Правове забезпечення ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських 

тварин.  

2. Правове регулювання виробництва кормових добавок, преміксів та 

кормів для тварин.  

3. Правове регулювання ветеринарної справи в Україні.  

4. Правове регулювання племінної справи у тваринництві.  

 


