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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  

 

Тема 1. Аграрне право як самостійна галузь права України.  

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання:  
1. Історія становлення аграрного права. 

2. Аграрне право в системі права України. 

3. Актуальні проблеми аграрного права. 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

аграрне право, предмет аграрного права, методи регулювання в аграрному 

праві, функції агарного права, принципи аграрного права, система аграрного 

права. 

 

Тема 2. Джерела аграрного права. 

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання:  
1. Правові прецеденти як джерела аграрного права.  

2. Шляхи вдосконалення аграрного законодавства. 

3. Класифікація джерел аграрного права. 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

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. 

 

Тема 3. Аграрні правовідносини. 

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання:  
1. Поняття і класифікація суб'єктів аграрного права.  

2. Порядок утворення, реорганізації і ліквідації сільськогосподарських 

підприємств.  

3. Правовий статус державного сільськогосподарського підприємства. 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

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. 

 

 



Тема 4. Правове становище фермерських господарств як суб’єктів 

аграрних правовідносин. 

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Органи управління фермерських господарств.  

2. Порядок припинення діяльності фермерського господарства.  

3. Становлення інституту фермерства в Україні. 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

фермерське господарство, інститут фермерства, склад фермерського 

господарства, голова фермерського господарства, члени фермерського 

господарства, майно фермерського господарства. 

 

Тема 5. Сільськогосподарські кооперативи як суб’єкти аграрних 

правовідносин в Україні. 

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Право членства у сільськогосподарських підприємствах 

кооперативного типу.  

2. Управління сільськогосподарськими кооперативами.  

3. Порядок створення сільськогосподарських кооперативів. 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

сільськогосподарський кооператив, принципи кооперативної діяльності, 

типи сільськогосподарських кооперативів, види сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів, член сільськогосподарського кооперативу, 

кооперативне об'єднання, пайовий внесок. 

 

Тема 6. Правове положення аграрних підприємств корпоративного 

типу як суб’єктів аграрних правовідносин. 

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Правовий режим майна аграрних підприємств корпоративного типу.  

2. Права та обов'язки учасників аграрних підприємств корпоративного 

типу. 

3. Права та обов'язки засновників аграрних підприємств корпоративного 

типу. 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

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. 

 



Тема 7. Специфіка особистих селянських господарств як суб’єктів 

аграрних правовідносин. 

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

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

2. Порядок припинення  права приватної власності та права користування 

земельною ділянкою.  

3. Правовий режим майна особистих селянських господарств. 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

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. 

 

Тема 8. Державне регулювання сільського господарства за умов 

переходу до ринкової економіки 

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання:  
1. Поняття і сутність державної регулятивної діяльності в сільському 

господарстві.  

2. Методи державного впливу на сільськогосподарське виробництво та 

інші галузі АПК в умовах ринкової економіки. 

3. Державна підтримка сільського господарства України.  

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

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. 

 

Тема 9. Міжнародно-правове регулювання діяльності суб’єктів аграрних 

відносин 

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Особливості агропромислової інтеграції за кордоном.  

2. Загальна характеристика зарубіжного законодавства про аграрну 

реформу 



3. Директиви ЄС у сфері сільського господарства. 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

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. 

 

Тема 10. Правові вимоги СОТ до сільськогосподарської діяльності в 

Україні. 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Джерела права СОТ.  

2. Гармонізація права СОТ та України.  

3. Правові вимоги СОТ до виробництва сільськогосподарської продукції, 

її переробки та реалізації. 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

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.  

 

Тема 11. Правовий режим майна сільськогосподарських 

товаровиробників 

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Порівняльна характеристика правових режимів майна. 

2. Право оперативного управління.  

3. Особливості лізингу як виду оренди майна для сільськогосподарських 

потреб. 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

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. 

 

Тема 12. Правове регулювання використання природних ресурсів у 

сільському господарстві 

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання:  
1. Правове регулювання використання водних ресурсів у сільському 

господарстві.  

2. Правові вимоги до використання лісових ресурсів у 

сільськогосподарському виробництві. 

3. Правова регламентація надрокористування у сільському 

господарстві.  

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

природні ресурси, загальне природокористування, спеціальне 

природокористування, раціональне використання природних ресурсів, 

водокористування, надрокористування в сільськогосподарському 

виробництві, використання тваринного світу у сільському господарстві, 

використання рослинного світу в сільськогосподарському виробництві, 

лісокористування в сільському господарстві. 

 

Тема 13. Правове регулювання сільськогосподарського 

землевикористання 

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Особливості земельної реформи в сільському господарстві.  

2. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення. 

3. Характеристика організаційно-правового забезпечення раціонального 

використання земель. 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

землевикористання, землі сільськогосподарського призначення, охорона 

земель, право власності на землі, оренда земель сільськогосподарського 

призначення, емфітевзис, плата за землю, земельний податок, орендна плата, 

земельна реформа.  

 

Тема 14. Правове регулювання трудових відносин у сільському 

господарстві. 

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Система органів, що здійснюють нагляд за дотриманням правил 

охорони праці та здоров'я працівників сільського господарства.  

2. Розгляд трудових спорів працівників сільського господарства. 

3. Організація праці у сільському господарстві. 



2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

трудові відносини, організація праці, робочий час, час відпочинку, 

дисципліна праці, оплата праці, охорона праці, внутрішній трудовий 

розпорядок, правила внутрішнього трудового розпорядку 

сільськогосподарського підприємства. 

 

Тема 15. Правове регулювання договірних відносин 

сільськогосподарських товаровиробників 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Порядок укладення договорів сільськогосподарськими 

підприємствами. 

2. Особливості укладення державних контрактів.  

3. Договірні орендні правовідносини. 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

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. 

 

Тема 16. Організаційно-правові форми юридичного обслуговування 

суб’єктів аграрного підприємництва 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

Нормативно-правові акти про юридичну службу в сільському господарстві. 

Суб'єкти – виконавці юридичного обслуговування сільськогосподарського 

підприємства. Договори на юридичне обслуговування суб’єктів аграрного 

права. 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

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. 

 

Тема 17. Правове регулювання соціального розвитку українського села 

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Правове забезпечення розвитку житлового будівництва на селі.  

2. Медичне обслуговування жителів села.  

3. Правове регулювання відносин в освітній сфері у сільській місцевості.  

 



2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

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.  

 

Тема 18. Правове регулювання господарської діяльності у сільському 

господарстві 

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Правове регулювання господарської діяльності сільськогосподарських 

підприємств.  

2. Основні засоби і правові форми планування господарської діяльності 

сільськогосподарських товаровиробників.  

3. Фінансова діяльність підприємства як складова господарської 

діяльності. 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

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.  

 

Тема 19. Правове регулювання рослинництва та селекції рослин 

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Правове регулювання рослинництва закритого грунту.  

2. Правове забезпечення вирощування технічних культур.  

3. Правове регулювання льонарства. 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

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.  

 

Тема. 20. Правове регулювання тваринництва та племінної справи 

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання:  



1. Правове регулювання птахівництва.  

2. Правове забезпечення виробництва молока.  

3. Правове регулювання аквакультури. 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

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.  

 


