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Варіант 1 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Визначити предмет аграрного права України. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Визначити основний об’єкт аграрних правовідносин: 

а) водні ресурси; 

б) земля; 

в) капітал; 

г) робоча сила. 

2. 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. 

3. 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. 

 4. Джерела аграрного права класифікують на: 

а) уніфіковані та диференційовані; 

б) головні та другорядні; 

в) основні та додаткові; 

г) всі відповіді правильні. 
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Варіант 2 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Проаналізувати поняття аграрного права. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Визначити зміст аграрних правовідносин: 

а) діяння (дії та бездіяльність), на підставі яких виникають аграрні правовідносини; 

б) об’єкти, на які спрямовані дії учасників аграрних правовідносин; 

в) учасники аграрних правовідносин; 

г) суб’єктивні права та юридичні обов’язки учасників аграрних правовідносин. 

2. Аграрне право України – це 

а) галузь права, яка регулює суспільні відносини в сфері державного управління; 

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. 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. 

 4. Особливістю джерел аграрного права не є: 

а) Відсутність спеціалізованого кодифікованого акта у цій сфері; 

б) Зростання ролі законів у регулюванні аграрних відносин; 

в) Відсутність серед джерел аграрного права локальних актів; 

г) Питома вага відомчих нормативно-правових актів. 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Аграрне право» 

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

  

Варіант 3 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. . Дати оцінку правовому регулюванню господарської діяльності суб’єктів аграрного 

права. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. 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. 

2.Які з перелічених нижче відносин не є предметом аграрного права? 

а) кримінальні; 

б) трудові; 

в) майнові; 

г) земельні. 

3. Трудова дисципліна в сільськогосподарських підприємствах досягається за допомогою 

таких заходів: 

а) застосування заходів заохочення або стягнення; 

б) нагляду; 

в) контролю; 

г) моніторингу дисципліни. 

 4. До диференційованих джерел аграрного права належить: 

а) Закон України «Про фермерське господарство»; 

б) Закон України «Про оплату праці»; 

в) Закон України «Про охорону праці»; 

г) Закон України «Про виконавче провадження». 
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Варіант 4 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Дати оцінку способам удосконалення аграрного законодавства України. 

 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Визначити аграрне підприємство кооперативного типу: 

а) ПАТ «Соняшник»; 

б) Сільськогосподарський кооператив «Нива»; 

в) ТОВ «Сільгоспмашинбуд»; 

г) Кооператив «Житлобуд». 

2. 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. 

3. 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. 

 4. До уніфікованих джерел аграрного права належить: 

а) Закон України «Про фермерське господарство»; 

б) Закон України «Про особисте селянське господарство»; 

в) Закон України «Про охорону праці»; 

г) Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію». 
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Варіант 5 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Проаналізувати систему аграрного права. 

 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Визначити основний метод державного впливу на аграрний сектор в умовах його 

реформування: 

імперативний; 

членський; 

пайовий; 

метод рекомендацій. 

2. Метод дозволу, як один з методів регулювання аграрних відносин, полягає у: 

покладенні на суб’єктів аграрних правовідносин обов’язку вчинити певні дії, визначені 

законом; 

обмеженні вчиняти певні дії; 

вільному здійсненні тих видів діяльності, які дозволені законом і передбачені 

установчими документами аграрних товаровиробників; 

прямій вказівці діяти певним чином. 

3. Що можна віднести до заходів стягнення, які можуть застосовуватися до працівників 

сільськогосподарських підприємств? 

депреміювання; 

звільнення; 

виключення з член2耀 підприємства; 

видача премії. 

 4. До локальних нормативно-правових актів як джерел аграрного права належать: 

Закон України «Про фермерське господарство»; 

Закон України «Про особисте селянське господарство»; 

Статут фермерського господарства; 

Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію». 
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Варіант 6 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Дати оцінку правовому регулюванню робочого часу та часу відпочинку працівників 

аграрного сектору. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Визначити основну форму договорів у сфері реалізації сільськогосподарської 

продукції: 

а) договір поставки; 

б) договір лізингу; 

в) договір на юридичне обслуговування; 

г) договір оренди. 

2. 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. 

3. Чи може за одне дисциплінарне порушення працівників сільськогосподарських 

підприємств одночасно накладається більше одного дисциплінарного стягнення? 

а) може накладатися більше, ніж одне стягнення; 

б) не може, однак, як виняток, може накладатися одночасно догана і звільнення; 

в) не може; 

г) одночасно з дисциплінарними стягненнями не можуть застосовуватися інші види 

стягнень. 

 4. Основним напрямком систематизації аграрного законодавства є: 

а) Прийняття Основ аграрного законодавства; 

б) Прийняття Земельного кодексу України; 

в) Прийняття Агропромислового кодексу України; 

г) Прийняття єдиного спеціалізованого нормативно-правового акту. 
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липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Аграрне право» 

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

  

Варіант 7 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Проаналізувати сучасний стан державної регулятивної діяльності в сільському 

господарстві. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Визначити елементи аграрних правовідносин: 

а) суб’єкти, об’єкти, зміст; 

б) суб’єкти, об’єкти, юридичні факти; 

в) суб’єкт, об’єкт, суб’єктивна та об’єктивна сторона; 

г) діяння, наслідок, причинний зв'язок. 

2. Метод припису, 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) наданні суб’єкту права приписувати собі деякі з закріплених законодавством 

повноважень.  

3. Оберіть найбільш точне визначення охорони праці та здоров’я працівників сільського 

господарства: 

а) це система правових, соціально – економічних, організаційно – технічних, санітарно – 

гігієнічних і лікувально – профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження 

здоров’я людини в процесі праці; 

б) це обов’язок працівників сільськогосподарських підприємств додержуватися усіх 

виробничих  і технічних вимог та правил під час своєї діяльності; 

в) це проведення компетентними органами держави функції контролю за додержанням 

сільськогосподарськими підприємствами усіх вимог правил, норм в процесі виробничої 

діяльності; 

г) це система заходів, спрямованих на організацію праці на підприємстві. 

 4. Які сільськогосподарські підприємства належать до підприємств кооперативного 

типу? 

а) Сільськогосподарське акціонерне товариство; 

б) Фермерське господарство; 

в) Сільськогосподарський виробничий кооператив; 

г) Особисте селянське господарство. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Аграрне право» 

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

  

Варіант 8 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Проаналізувати особливості аграрних правовідносин. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Визначити аграрне підприємство корпоративного типу: 

а) ПАТ «Зерно»; 

б) ДП «Соняшник»; 

в) Сільськогосподарський кооператив «Дружба»; 

г) ПП «Сад». 

2. 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. 

3. Чи повинен роботодавець проінформувати громадянина при укладенні з ним трудового 

договору чи контракту про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці, де 

він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які не усунуто, та 

можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також його права на пільги і компенсації за 

роботу в таких умовах: 

а) не повинен; 

б) повинен обов’язково; 

в) повинен тільки щодо неповнолітніх працюючих осіб; 

г) повинен тільки щодо неповнолітніх працюючих осіб, жінок та інвалідів. 

4. Які з документів не вимагаються для державної реєстрації фермерського господарства? 

а) статут; 

б) реєстраційна картка; 

в) копія документа про права на землю; 

г) установчий договір. 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Аграрне право» 

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

  

Варіант 9 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Здійснити класифікацію аграрних правовідносин. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. 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. 

2. 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. 

3. В якій формі має бути поінформовано працівника сільськогосподарського підприємства 

про умови праці на  підприємстві, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів? 

а) усно; 

б) під розписку; 

в) зазначено у трудовому договорі; 

г) зазначено у посадовій інструкції. 

4. Які сільськогосподарські підприємства належать до підприємств корпоративного типу? 

а) Сільськогосподарське акціонерне товариство; 

б) Фермерське господарство; 

в) Сільськогосподарський виробничий кооператив; 

г) Особисте селянське господарство. 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Аграрне право» 

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

  

Варіант 10 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Охарактеризувати суб’єктів аграрного права. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Визначити орган, що вирішує трудові спори на сільськогосподарському підприємстві: 

а) арбітр; 

б) власник підприємства; 

в) профспілка; 

г) комісія по трудовим спорам. 

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. Роботодавець при укладенні з громадянином трудового договору чи контракту не 

повинен інформувати його про такі умови роботи: 

а) умови праці на підприємстві; 

б) наявність на робочому місці, де буде працювати громадянин, небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів, які не усунуто та можливі наслідки їх випливу на здоров’я; 

в) про пільги і компенсації за роботу з небезпечними і шкідливими виробничими 

факторами; 

г) основи правового регулювання трудових відносин. 

 4. Які правові категорії застосовуються при визначенні аграрного права як галузі права? 

а) предмет аграрного права; 

б) метод аграрного права; 

в) завдання аграрного права; 

г) правильні варіанти а) і б). 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Аграрне право» 

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

  

Варіант 11 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Дати оцінку правового регулювання охорони земель в сільськогосподарській діяльності. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Визначити основні види ліквідації аграрних підприємств: 

а) добровільний і примусовий; 

б) судовий та позасудовий; 

в) обов’язковий та факультативний; 

г) імперативний та диспозитивний. 

2. 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) 

3. Чи має право працівник сільськогосподарського підприємства відмовитися від 

дорученої йому роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя 

чи здоров’я? 

а) не має права відмовитися від дорученої йому роботи, оскільки  така відмова може 

спричинити простій в роботі підприємства і призвести до втрати підприємством частини 

свого доходу; 

б) має право відмовитися від виконання такої роботи; 

в) він має написати заяву про звільнення за власним бажанням; 

г) працівник зобов’язаний ліквідувати небезпечну виробничу ситуацію.  

 4. Агарні правовідносини поділяють на: 

а) внутрішні і зовнішні; 

б) реальні та консенсуальні; 

в) односторонні та двосторонні; 

г) організаційні та охоронні. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Аграрне право» 

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 
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Варіант 12 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Дати оцінку процесу ліквідації сільськогосподарських підприємств. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Визначити основні види реорганізації аграрних підприємств: 

а) добровільний і примусовий; 

б) судовий та позасудовий; 

в) обов’язковий та факультативний; 

г) приєднання та виділ. 

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. Чи повинні працівники сільськогосподарських підприємств, зайняті на роботах із 

шкідливими та небезпечними умовами праці, забезпечуватися засобами індивідуального 

захисту та лікувально–профілактичним харчуванням? 

а) не повинні, це є обов’язком самих працівників; 

б) повинні; 

в) повинні тільки неповнолітні працюючі особи; 

г) повинні тільки неповнолітні працюючі особи, інваліди та жінки. 

4. Основними видами аграрних правовідносин є: 

а) членські; 

б) трудові; 

в) майнові; 

г) правильні усі варіанти. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Аграрне право» 

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

  

Варіант 13 

 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Проаналізувати загальні засади права власності аграрних підприємств. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Визначити види сільськогосподарських підприємств за належністю капіталу: 

а) національні та іноземні; 

б) корпоративні та унітарні; 

в) кооперативні та корпоративні; 

г) великі та малі. 

2. 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. 

3. Які органи мають право розглядати трудові спори працівників сільського господарства? 

а) місцеві суди; 

б) органи внутрішніх справ; 

в) Конституційний суд України; 

г) нотаріус. 

4. Суб’єктами аграрних правовідносин не є: 

а) фермерське господарство; 

б) член сільськогосподарського кооперативу; 

в) селянин; 

г) військовослужбовець. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Аграрне право» 

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

  

Варіант 14 

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Проаналізувати правові засади господарської діяльності аграрних товаровиробників. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Визначити основний нормативний акт, що регулює відносини власності в аграрному 

секторі: 

а) Закон України «Про власність»; 

б) Закон України «Про господарські товариства»; 

в) Господарський процесуальний кодекс України; 

г) Цивільний кодекс України. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Визначити основні засоби державного планування господарської діяльності 

підприємства: 

а) державне замовлення; 

б) договір; 

в) імперативна вказівка; 

г) рекомендація. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Аграрне право» 

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

 Варіант 15 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Дати оцінку плануванню господарської діяльності аграрних підприємств. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Визначити договір у сфері матеріально-технічного забезпечення аграрного 

товаровиробника: 

а) договір поставки; 

б) договір на юридичне обслуговування; 

в) договір оренди; 

г) трудова угода. 

2. 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 органами 

держави обмежень в частині встановлення цін на свою продукцію; 

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

діяльності.  

3. Форвардний контракт на реалізацію сільськогосподарської продукції – це угода, при 

якій: 

а) аграрний товаровиробник зобов’язується виростити сільськогосподарську продукцію і 

передавати її у власність заготівельникові, а одержувач зобов’язується прийняти; 

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 трьох днів після 

укладення угоди. 

4. Які акти не відносяться до внутрішньогосподарських локальних актів аграрних 

товаровиробників? 

а) Закони; 

б) статут; 

в) положення; 

г) правила внутрішнього розпорядку. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Аграрне право» 

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

  

Варіант 16 

 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Дати оцінку загальним засадам організації праці на підприємстві АПК. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. 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. 

2. Об’єктами аграрних правовідносин є: 

а) сільськогосподарські рослини; 

б) сільськогосподарські тварини; 

в) земельні ділянки; 

г) всі варіанти правильні. 

3. Визначте види реорганізації: 

а) поділ; 

б) виділ; 

в) приєднання; 

г) всі варіанти правильні. 

4. Система аграрного права включає: 

а) правові норми; 

б) частини; 

в) статті; 

г) приписи. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Аграрне право» 

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

  

Варіант 17 

 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

2. . Проаналізувати особливості забезпечення трудової дисципліни на аграрному 

підприємстві. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Визначити нормативний акт, в якому містяться вимоги щодо цільового використання 

земель: 

а) Закон України «Про власність»; 

б) Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»; 

в) Земельний кодекс України; 

г) Закон України «Про підприємства в Україні». 

2. 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. 

3. 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. 

4. Система аграрного права як навчальної дисципліни включає: 

а) загальну і особливу частини; 

б) норми, інститути, підгалузі; 

в) статті, закони, підзаконні акти; 

г) розділи, глави. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Аграрне право» 

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

  

Варіант 18 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Проаналізувати права та обов'язки суб'єктів аграрного підприємництва щодо 

використання земель сільськогосподарського призначення, їх збереження  та 

підвищення родючості. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. 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. 

2. Чи є приватизація об’єкта оренди орендарем підставою припинення договору оренди в 

сільському господарстві? 

а) є, оскільки при приватизації право власності на об’єкт переходить від колишнього 

власника до особи, яка приватизувала цей об’єкт; 

б) не є, оскільки приватизація є лише однією із форм оренди, при якій право  власності на 

об’єкт оренди не переходить; 

в) не є, оскільки у зв’язку з приватизацією договір змінюється, а не розривається; 

г) не є, оскільки приватизація передбачає збереження права користування майном. 

3. Договір оренди земельної ділянки укладається: 

а) в усній формі; 

б) в письмовій формі: 

в) шляхом обміну листами; 

г) в конклюдентній формі. 

4. 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. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Аграрне право» 

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

  

Варіант 19 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Дати оцінку правовому регламентуванню трудової дисципліни в сільському 

господарстві. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Основним об’єктом аграрних правовідносин є: 

а) споруди господарського призначення; 

б) земля; 

в) тварини; 

г) сільськогосподарська техніка, обладнання. 

2. Яка галузь аграрного товаровиробництва є основною: 

а) галузь виробництва сільськогосподарської продукції; 

б) галузь переробки сільськогосподарської продукції; 

в) галузь реалізації сільськогосподарської продукції; 

г) галузь матеріально-технічного обслуговування. 

3. 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. 

4. Аграрне право є: 

а) самостійною галуззю права; 

б) правовим інститутом цивільного права; 

в) правовим інститутом господарського права; 

г) підгалуззю агропромислового права. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Аграрне право» 

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

  

Варіант 20 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Дати оцінку юридичної відповідальності землевласників і землекористувачів за 

шкоду, заподіяну землям сільськогосподарського призначення та іншим природним 

об'єктам. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Визначити основні види договорів, що забезпечують господарську діяльність суб’єктів 

АПК: 

а) договори оренди, лізингу, матеріально-технічного постачання та збуту; 

б) договори підряду, капітального будівництва, позики; 

в) договори міни, підряду, комісії; 

г) договори лізингу, бартеру, перевезення. 

2. Під подіями, як однією 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; 

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 із суб’єктів аграрного права не є юридичною особою? 

а) Фермерське господарство; 

б) Особисте селянське господарство; 

в) Сільськогосподарське товариство; 

г) Сільськогосподарський кооператив. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Аграрне право» 

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

  

Варіант 21 

 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Дати оцінку договору як основній формі регулювання товарно-грошових відносин в 

АПК. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Визначити види відповідальності в аграрному праві: 

а) цивільна, адміністративна, матеріальна; 

б) конституційна, кримінальна, дисциплінарна; 

в) цивільна, трудова, міжнародна; 

г) кримінально-процесуальна, матеріальна, дисциплінарна. 

2. Які з перелічених нижче відносин не можна віднести до внутрішніх аграрних 

правовідносин: 

а) земельні; 

б) податкові; 

в) відносини щодо укладення міжгосподарських договорів;  

г) трудові. 

3. Які землі сільськогосподарського призначення не відносяться до сільськогосподарських 

угідь? 

а) полезахисні лісові смуги; 

б) рілля; 

в) сіножаті; 

г) пасовища. 

4. До локальних нормативно-правових актів сільськогосподарських підприємств 

належать: 

а) статут; 

б) положення; 

в) правила внутрішнього розпорядку; 

г) всі варіанти правильні. 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Аграрне право» 

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

 Варіант 22 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Проаналізувати нормативно-правову базу щодо забезпечення раціонального 

використання природних ресурсів у процесі господарської діяльності суб'єктів аграрного 

підприємництва. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Яка сфера аграрного товаровиробництва не носить сезонний характер: 

а) галузь тваринництва; 

б) галузь рослинництва; 

в) селекція; 

г) галузь садівництва. 

2. Аграрне підприємство – це: 

а) фізична особа, яка набула у встановленому законом порядку статусу суб’єкта 

підприємницької діяльності, і здійснює діяльність у сфері виробництва, переробки чи 

реалізації сільськогосподарської продукції; 

б) суб’єкт аграрних правовідносин, що самостійно володіє і розпоряджається 

відособленим майном, у комплексі якого основним засобом виробництва є земля, що 

використовується ним для виробництва сільськогосподарської продукції, а також 

переробки сировини рослинного і тваринного походження, виконання інших робіт і 

надання послуг; 

в) суб’єкт, який здійснює діяльність виключно у сфері виробництва сільськогосподарської 

продукції; 

г) суб’єкт, який здійснює діяльність виключно у сфері переробки сільськогосподарської 

продукції. 

3. Який принцип не є характерним для аграрного права України? 

а) рівність учасників аграрно – правових відносин; 

б) господарська самостійність суб’єктів господарської діяльності; 

в) органічний зв’язок трудової діяльності з природно–кліматичними умовами 

виробництва; 

г) народовладдя. 

4. Виділяють такі категорії земель сільськогосподарського призначення: 

а) сільськогосподарські угіддя; 

б) несільськогосподарські угіддя; 

в) чорноземи; 

г) правильні варіанти а) і б). 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Аграрне право» 

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

 Варіант 23 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Визначити основні напрямки земельної реформи в сільському господарстві. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Визначити основні характеристики аграрного права: 

а) предмет і метод; 

б) предмет і об’єкт; 

в) суб’єкти та об’єкти; 

г) суб’єкти та їх діяльність.  

2. Відмінність між сільськогосподарськими підприємствами кооперативного та 

корпоративного типу полягає в тому, що: 

а) сільськогосподарське підприємство кооперативного типу є юридичною особою, а 

підприємство корпоративного типу не є юридичною особою; 

б) сільськогосподарське підприємство кооперативного типу – це підприємство, яке, 

передусім, об’єднує трудову діяльність його учасників, а підприємство корпоративного 

типу – це підприємство, яке, насамперед, об’єднує капітал його засновників; 

в) сільськогосподарське підприємство кооперативного типу – це підприємство, яке 

здійснює діяльність виключно у сфері виробництва сільськогосподарської продукції, а 

підприємство корпоративного типу – це підприємство, яке здійснює діяльність тільки у 

сфері переробки сільськогосподарської продукції; 

г) сільськогосподарське підприємство кооперативного типу – це підприємство, яке 

здійснює діяльність виключно у сфері виробництва сільськогосподарської продукції, а 

підприємство корпоративного типу – це підприємство, що здійснює діяльність у сфері 

реалізації сільськогосподарської продукції. 

3. В якому році Україна стала членом Світової організації торгівлі? 

а) 2009 рік; 

б) 2008 рік; 

в) 2007 рік; 

г) Україна не є членом Світової організації торгівлі. 

4. Не є функцією аграрного права: 

а) позитивне регулювання; 

б) охорона; 

в) покарання; 

г) попередження правопорушень. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Аграрне право» 

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

  

Варіант 24 

 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Проаналізувати особливості договірних орендних відносин у сільському господарстві. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Визначити основний спосіб удосконалення сучасного аграрного законодавства 

України: 

а) прийняття Аграрного кодексу; 

б) інкорпорація; 

в) деталізація; 

г) договірне регулювання аграрних відносин. 

2. Що не може бути вкладом засновників (учасників) сільськогосподарських підприємств 

корпоративного типу: 

а) земля; 

б) грошові кошти; 

в) споруди; 

г) їх трудова участь у діяльності підприємств. 

3. 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. 

4. Яким документом Світової організації торгівлі врегульовано сільськогосподарське 

виробництво? 

а) Директива ЄС «Про сільське господарство»; 

б) Угода СОТ про сільське господарство; 

в) Регламент СОТ про сільське господарство; 

г) Закон СОТ «Про сільське господарство». 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Аграрне право» 

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

  

Варіант 25 

 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Визначити поняття та охарактеризувати склад земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Визначити основний вид аграрних правовідносин: 

а) економічні; 

б) політичні; 

в) господарські; 

г) внутрішньогосподарські.  

2. 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. 

3. Державна допомога сільському господарству врегульована: 

а) Законом України «Про державну допомогу сільському господарству України»; 

б) Законом України «Про державну підтримку сільського господарства України»; 

в) Законом України «Про державну допомогу сільському господарству»; 

г) Законом України «Про державну підтримку сільського господарства». 

4. Відповідність сільськогосподарської продукції очікуванням споживачів – це: 

а) Якість сільськогосподарської продукції; 

б) Безпечність сільськогосподарської продукції; 

в) безпека сільськогосподарської продукції; 

г) надійність сільськогосподарської продукції. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Аграрне право» 

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

  

Варіант 26 

 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Охарактеризувати юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення 

аграрних правовідносин. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Визначити основні функції аграрного права: 

а) прогностична; 

б) онтологічна; 

в) регулятивна; 

г) методологічна. 

2. 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. 

3. Обов’язковість додержання державних стандартів на сільськогосподарську продукцію 

передбачена: 

а) Законом України «Про якість і безпечність харчової продукції»; 

б) Цивільним кодексом України; 

в) Господарським кодексом України; 

г) Додержання державних стандартів не є обов’язковим. 

4. Сільськогосподарське підприємство може отримати техніку в тимчасове користування 

за договором: 

а) Прокату; 

б) Оренди; 

в) Лізингу; 

г) Правильними є варіанти б) і в). 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Аграрне право» 

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

  

Варіант 27 

 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Дати оцінку державному регулюванню господарської діяльності аграрних 

товаровиробників. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Визначити суб’єктів права власності на землю в Україні: 

а) громадяни України; 

б) фізичні особи; 

в) юридичні особи; 

г) підприємства. 

2. 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. 

3. Україна приєдналась до Угоди СОТ про державні закупівлі: 

а) у 2008 році; 

б) у 2009 році; 

в) у 2005 році; 

г) Україна не приєдналась до цієї Угоди. 

4. Власник земельної ділянки сільськогосподарського призначення сплачує: 

а) орендну плату; 

б) плату за землю; 

в) земельний податок; 

г) земельний збір. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Аграрне право» 

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

  

Варіант 28 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Визначити функції аграрного права. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. 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. 

2. Що з переліченого нижче не може бути можливими формами організації виробництва 

на сільськогосподарських підприємствах: 

а) бригади; 

б) ланки; 

в) цехи; 

г) інші підприємства. 

3. 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. 

4. Державну аграрну політику реалізовує: 

а) Міністерство аграрної політики України; 

б) Міністерство аграрної політики та продовольства України; 

в) Міністерство інфраструктури України; 

г) Міністерство фінансів України. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Аграрне право» 

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

  

Варіант 29 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Обґрунтувати доцільність класифікації аграрних правовідносин. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Бригади, як одна із форм організації виробництва на сільськогосподарських 

підприємствах, за своєю спеціалізацією можуть бути такими: 

а) механізовані; 

б) тваринницькі; 

в) рослинницькі; 

г) будівельні. 

2. 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. 

3. 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. 
4. Галуззю сільського господарства не є: 

а) рослинництво; 

б) тваринництво; 

в) лісництво; 

г) всі відповіді правильні. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 
липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Аграрне право» 

Провідний викладач: ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

  

Варіант 30 

 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Охарактеризувати право власності на землі сільськогосподарського призначення. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Визначити основний нормативно-правовий акт, який визначає порядок державної 

реєстрації сільськогосподарського підприємства: 

а) Цивільний кодекс України; 

б) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців»; 

в) Закон України «Про фермерське господарство»; 

г) Закон України «Про господарські товариства» 

2. Найбільшим структурним підрозділом в сільськогосподарських підприємствах є: 

а) бригада; 

б) ділянка; 

в) цех; 

г) ланка. 

3. Організація праці в сільському господарстві – це… 

а) упорядкування, приведення в єдину систему трудової діяльності сільськогосподарських 

працівників; 

б) підпорядкування правилам внутрішнього трудового розпорядку; 

в) система санітарних, гігієнічних, профілактичних, правових та економічних заходів 

забезпечення належної праці; 

г) всі відповіді правильні. 

4. У якому разі переробка сільськогосподарської продукції регулюється нормами 

аграрного права? 

а) якщо вона здійснюється в Україні; 

б) якщо вона здійснюється безпосереднім виробником; 

в) якщо результатом є харчова продукція; 

г) всі відповіді правильні. 

 

 


