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В С Т У П  
 
Програма навчальної дисципліни “Аграрне право” 

включає питання про поняття, предмет, метод і систему аграр-
ного права, його принципи, суб’єкти та об’єкти аграрних пра-
вовідносин, право членства громадян у сільськогосподарських 
підприємствах кооперативного типу, право власності сільсько-
господарських підприємств, правовий режим майна державних 
(комунальних) сільськогосподарських підприємств, управління 
ними, правове регулювання організації, оплати та дисципліни 
праці в сільськогосподарських підприємствах тощо. 

У результаті вивчення аграрного права студенти повинні: 
– знати стан основних проблем науки аграрного права з 

таких питань: предмет, метод і система аграрного права; джере-
ла (форми) аграрного права; внутрішні та зовнішні аграрні пра-
вовідносини; суб’єкти аграрного права; правове становище  
фермерського господарства; правове становище особистого  
селянського господарства; правове становище сільськогоспо-
дарського кооперативу; правове становище сільськогосподар-
ських товариств (АТ, ТОВ); правове регулювання виробничо-
господарської діяльності аграрних товаровиробників; правове 
регулювання відносин з організації, дисципліни, оплати та охо-
рони праці в сільськогосподарських підприємствах; договірні 
відносини у сфері сільськогосподарського виробництва; 

– вільно орієнтуватися у системі аграрного права 
України; 

– ознайомитися з практикою застосування аграрного 
законодавства України, основними напрямками його подальшо-
го розвитку; 

– уміти правильно тлумачити та застосовувати норми 
аграрного права та законодавства у процесі роботи за юридич-
ною спеціальністю; використовувати дані науки аграрного пра-
ва для вирішення професійних завдань; знати основні напрямки 
проведення аграрної та земельної реформ; аргументувати влас-
ну точку зору та прийняте за конкретним завданням рішення. 
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Р о з д і л  І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
АГРАРНОГО ПРАВА 

 
1. Предмет і система аграрного права 

 

Поняття аграрного права як самостійної галузі права, йо-
го завдання та функції. Предмет аграрного права. Методи право-
вого регулювання в аграрному праві. Принципи аграрного права. 

Система аграрного права, правові інститути. Співвідно-
шення аграрного права з іншими галузями права. 

Аграрне право як галузь юридичної науки та навчальної 
дисципліни. 

 
 

2. Джерела (форми) аграрного права 
 
Загальна характеристика аграрного законодавства на 

сучасному етапі його розвитку. 
Поняття та особливості джерел (форм) аграрного права. 

Класифікація джерел. 
Внутрішньогосподарські нормативні акти. Значення, ха-

рактеристика, класифікація, види та юридична сила локальних 
правових актів. 

Основи міжнародно-правового регулювання аграрних 
відносин. Аграрне законодавство зарубіжних країн. 

Засоби вдосконалення аграрного законодавства. 
Роль та значення узагальнення судової та господарської 

практики в регулюванні аграрних відносин. 
 
 

3. Аграрні правовідносини 
 

Поняття та особливості аграрних правовідносин, їх еле-
менти. Класифікація аграрних правовідносин. 

Юридичні факти як підстава виникнення, зміни та при-
пинення аграрних правовідносин. 

Види аграрних правовідносин. Співвідношення аграрних 
правовідносин з правовідносинами суміжних галузей права. 
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4. Державно-правове регулювання сільського  
господарства в Україні 

 
Поняття, сутність та принципи державного регулювання 

сільського господарства. 
Форми та методи державного регулювання сільського 

господарства. 
Державна підтримка аграрних товаровиробників. Пра-

вове регулювання оподаткування у сільському господарстві. 
Фіксований сільськогосподарський податок. 

Система та правове становище органів державного ре-
гулювання сільського господарства. 

 
 

5. Суб’єкти аграрного права. Фізичні особи  
як учасники аграрних правовідносин 

 
Поняття та класифікація суб’єктів аграрного права. 
Особливості правового становища кооперативних та ко-

рпоративних сільськогосподарських підприємств. 
Аграрна біржа та Аграрний фонд як суб’єкти аграрного 

права. 
Фізичні особи як суб’єкти аграрних правовідносин. По-

няття права членства в сільськогосподарському підприємстві 
кооперативного типу. Види членства в кооперативі.  

Поняття й особливості права засновництва та права уча-
сті фізичних осіб в аграрних підприємствах корпоративного ти-
пу (господарських товариствах). Права й обов’язки фізичних 
осіб як засновників та учасників суб’єктів аграрного підприєм-
ництва корпоративного типу. 

Підстави, порядок, умови та правові наслідки припи-
нення права членства і права участі фізичних осіб у підприємс-
твах кооперативного і корпоративного типів. 

Наймані працівники в сільському господарстві. 
Правове становище спеціалістів сільського господарства. 
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Р о з д і л  ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 
СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО ПРАВА 

 
6. Правове становище державного (комунального)  

сільськогосподарського підприємства 
 

Поняття та загальна характеристика правового стано-
вища державних (комунальних) сільськогосподарських підпри-
ємств. Юридичні ознаки державних (комунальних) сільського-
сподарських підприємств. 

Державне сільськогосподарське підприємство як суб’єкт 
сільськогосподарської діяльності і майнових прав.  

Правові засади управління державними (комунальними) 
сільськогосподарськими підприємствами. Органи управління 
державними (комунальними) сільськогосподарськими підпри-
ємствами. 

Правове становище директора (керівника) державного 
та комунального сільськогосподарського підприємства, його 
компетенція.  

 
 

7. Правове становище фермерського  
господарства 

 

Поняття та юридичні ознаки фермерського господарства. 
Порядок його створення. Вимоги до осіб, що мають 

право на створення фермерського господарства. Склад фермер-
ського господарства. Порядок та підстави набуття земельних 
ділянок для ведення фермерського господарства. Державна ре-
єстрація. 

Правовий режим майна фермерського господарства. 
Права та обов’язки фермерського господарства та його 

членів. 
Правове регулювання праці у фермерському господарстві. 
Господарська діяльність фермерського господарства. 

Оподаткування фермерських господарств. 
Підстави та порядок припинення діяльності фермерсь-

кого господарства. 



7 

8. Правове становище сільськогосподарського  
кооперативу 

 
Поняття та основні ознаки сільськогосподарських коо-

перативів. Види кооперативів. Виробничі сільськогосподарські 
кооперативи як суб’єкти аграрного підприємництва. Обслуго-
вуючі кооперативи та їх види. Принципи їх діяльності. Порядок 
створення кооперативів. Кооперативні підприємства та об’єд- 
нання. Господарська діяльність кооперативів. Органи управління.  

Право власності сільськогосподарських кооперативів. 
Пайовий та неподільні фонди. Правове регулювання трудових 
відносин у кооперативах. 

Правові підстави та порядок реорганізації та ліквідації 
сільськогосподарських кооперативів. 

 
 
9. Правове регулювання ведення особистого  

селянського господарства 
 
Поняття та юридичні ознаки особистого селянського гос-

подарства. Облік особистих селянських господарств. Суб’єкти 
права на ведення особистого селянського господарства. 

Право на земельну ділянку для ведення особистого се-
лянського господарства. Підстави набуття й правові засади ви-
користання земель. 

Правовий режим майна, що використовується для ве-
дення особистого селянського господарства (суб’єкти та 
об’єкти права власності). 

Права та обов’язки членів особистого селянського гос-
подарства. 

Правові форми реалізації продукції особистого селянсь-
кого господарства. 

Гарантії прав громадян на ведення особистого селянсь-
кого господарства. 

Припинення ведення особистого селянського господарства. 
Державна підтримка особистих селянських господарств.  
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Р о з д і л  IІI. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ТА ІНШИХ ВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ  
АГРАРНОГО ПРАВА 

 
10. Правове регулювання виробничо-господарської  
діяльності сільськогосподарських товаровиробників 

 
Поняття та сутність виробничо-господарської діяльності 

суб’єктів аграрного господарювання та її правове регулювання. 
Основні принципи виробничо-господарської діяльності. 
Спеціалізація сільськогосподарських підприємств. Ос-

новні засади їх створення та функціонування. 
Підсобні виробництва та промисли як допоміжні галузі 

аграрного виробництва. 
Планування виробничо-господарської діяльності суб’єк- 

тів аграрного господарювання. Перспективні, поточні, опера- 
тивні й робочі плани. Бізнес-план. 

  
 
11. Правове регулювання виробництва якісної  
та безпечної сільськогосподарської продукції 

 
Поняття безпечності та якості сільськогосподарської 

продукції. Система нормативно-правових актів у сфері забезпе-
чення безпечності та якості сільськогосподарської продукції. 

Система та компетенція державних органів у сфері за-
безпечення якості та безпечності сільськогосподарської про- 
дукції. 

Правові засади та сутність органічного виробництва. 
Правове регулювання відносин щодо використання ГМО в про-
цесі виробництва сільськогосподарської продукції. 

Правове регулювання застосування засобів захисту 
сільськогосподарських рослин. Карантин рослин. Правове ре-
гулювання ветеринарної медицини. 
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12. Правове регулювання використання майна  
сільськогосподарськими підприємствами 

 
Поняття права власності підприємств кооперативного 

типу. Суб’єкти права власності. Об’єкти права власності цих 
підприємств. Майнові фонди сільськогосподарських підприємств 
кооперативного типу. Порядок та джерела їх формування. 

Поняття права власності сільськогосподарських підпри-
ємств корпоративного типу. Особливості правового режиму 
майна цих підприємств. Майнові фонди, порядок і умови їх фор-
мування та використання. Правове регулювання розподілу диві-
дендів між власниками акцій підприємств корпоративного типу. 

Характеристика правового режиму майна державного 
сільськогосподарського підприємства: сутність, особливості й  
відмінності права господарського відання і права оперативного 
управління майном. 

Правовий режим основних, обігових, натуральних та 
інших фондів державних та комунальних сільськогосподарсь-
ких підприємств. 

Правове регулювання приватизації майна державних та 
комунальних підприємств у системі АПК (сільськогосподарсь-
ких, переробних підприємств тощо). Особливості приватизації 
майна державних та комунальних підприємств. 

Правова охорона та захист майнових прав сільськогос-
подарських підприємств (поняття, види, способи). 

 
 

13. Правове регулювання відносин з організації,  
дисципліни, оплати та охорони праці  

в сільськогосподарських підприємствах 
 
 Поняття організації та дисципліни праці в сільськогос-

подарських підприємствах, їх правова регламентація. Основні 
особливості організації виробничого процесу в аграрному сек-
торі економіки. Принципи організації праці в сільському госпо-
дарстві. Правова регламентація внутрішнього розпорядку в 
сільськогосподарських кооперативах, господарських товарист-



10 

вах, державних підприємствах, фермерських господарствах та 
інших підприємствах АПК.  

Правове становище виробничо-господарських підрозді-
лів як форми організації праці в сільськогосподарських підпри-
ємствах. 

Поняття дисципліни праці в сільськогосподарських під-
приємствах. Нормативно-правові та локальні внутрішньогоспо-
дарські акти, що регулюють дисципліну праці в сільськогоспо-
дарських підприємствах. Види дисциплінарних стягнень, поря-
док та підстави їх застосування. 

Поняття, зміст, гарантії та принципи охорони праці в 
сільському господарстві. 

Поняття, види й особливості праці в сільськогосподар-
ських кооперативах, господарських товариствах, державних, 
комунальних та інших сільськогосподарських підприємствах. 
Характеристика нормативно-правових і локальних актів про 
оплату праці.  

 
 

14. Правове регулювання здійснення  
сільськогосподарськими товаровиробниками  

окремих видів діяльності в галузі тваринництва  
і рослинництва 

 
Поняття, сутність та основні ознаки правового регулю-

вання тваринництва. Правове регулювання племінної справи у 
галузі тваринництва. Особливості правового регулювання ви-
робництва рибної продукції. Правове регулювання вирощуван-
ня і реалізації високопродуктивного насіння зернових культур. 
Правове забезпечення селекційної роботи та розвитку діяльнос-
ті по виведенню нових сортів і гібридів сільськогосподарських 
культур. Правова охорона прав на сорти рослин. Правове регу-
лювання бджільництва.  
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