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Полтава – 2016

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПМК (ЗАЛІКУ)
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 виробничогосподарської 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.

