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Анотація 
Мета навчальної дисципліни «Аграрне та земельне право» - 

формування системи знань з правового регулювання аграрних відносин, юридичного 
забезпечення господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, 
землеволодіння та землекористування, охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення 
екологічної безпеки. 

Завдання навчальної дисципліни «Аграрне та земельне право»: 

1)  вивчення системи чинного аграрного законодавства, а також правових 
проблем, що виникають при утворенні, діяльності та припиненні суб’єктів 
господарювання в АПК, визначення правового режиму майна цих підприємств, 
ознайомлення із специфікою їх управління; 

2)  вивчення системи чинного земельного законодавства, реформування 
земльних відносин, способів захисту прав селян в процесі реформування, особливостей 
правового режиму земель сільськогосподарського та іншого призначення; 

3)  вивчення системи чинного екологічного та природоресурсного 
законодавства, основних проблем, пов’язаних із землекористуванням, 
водокористуванням, надрокористуванням, лісокористуванням, використанням 
атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу. 

У професійному аспекті завданням навчальної дисципліни є поширення 
зазначених положень на сферу аграрних, земельних правовідносин, оскільки 
підготовка кваліфікованого фахівця передбачає опанування ним певних правових 
знань, як обов’язкову умову подальшої успішної професійної діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Аграрне та земельне 
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право» студент повинен: 

-  знати: теоретичні положення аграрного права, земельного права та 
екологічного права України; проблеми розвитку аграрного, земельного та екологічного 
права на сучасному етапі; 

-  вміти: давати визначення основних категорій та понять аграрного, 
земельного та екологічного права; відрізняти аграрні, земельні та екологічні правові 
відносини від інших відносин, що виникають у суспільному житті; орієнтуватися у 
чинному аграрному, земельному та екологічному законодавстві; застосовувати 
теоретичні знання і положення нормативно-правових актів у практичній діяльності. 

 
➢  
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність, 

СВО 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів - 5 

08 Право 
081 Право 

вибіркова 

Модулів - 1 Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 

4-й 

Семестр 

8 

Лекції 

30 год. 2 год. 

Практичні 

Загальна кількість годин 150 
 

бакалавр 
20 год. 2 год. 

Самостійна робота 

Тижневих годин для денної 
форми навчання – 4 

 
 

100 год. 86 год. 

Індивідуальні завдання 

- 

Вид контролю 

Іспит 

 
 

Зміст дисципліни за темами 
Змістовний модуль 1. Загальна характеристика аграрних та земельних 

правовідносин. 
 
Тема 1. Загальна характеристика аграрних та земельних 

правовідносин. 
Поняття аграрного права як галузі права, юридичної науки та навчальної 

дисципліни. Співвідношення аграрного та інших галузей права України. Предмет 
аграрного права. Поняття і зміст аграрних правовідносин та їх класифікація. Об’єкти і 
суб’єкти аграрних відносин. Характеристика методів аграрного права. Принципи 
аграрного права. Поняггя системи аграрного права, правові інститути. Їх взаємозв'язок 
з інститутами цивільного, земельного, трудового, фінансового права тощо. Поняття і 
система джерел аграрного права України, їх особливості. 
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Поняття земельного права. Земельне право як юридична наука і навчальна 
дисципліна. Предмет земельного права. Поняття та види земельних правовідносин. 
Суб’єкти, об’єкти та зміст земельних правовідносин. Підстави виникнення, зміни та 
припинення земельних правовідносин. Метод правового регулювання земельних 
відносин. Принципи земельного права. Система земельного права. Інститути 
земельного права. Поняття, особливості та класифікація джерел земельного права. 
Основні напрямки розвитку земельного права на сучасному етапі. 

 
Тема 2. Державне управління і контроль у сфері аграрних, земельних 

відносин. 
Характеристика державно-правового регулювання сільського 

господарства. Форми і методи регулятивної діяльності державних органів у 
сільському господарстві. Система органів управління в АПК та їх повноваження 
(Міністерство аграрної політики та продовольства України, Державне агентство 
ветеринарної медицини України, Державне агентство водного господарства України, 
Державне агентство земельних ресурсів, Державне агентство рибного господарства 
України, лісового господарства України тощо). 

Міністерство аграрної політики та продовольства України як основний орган з 
питань формування та забезпечення державної аграрної політики, продовольчої 
безпеки держави, державного управління у сфері сільського господарства, садівництва, 
виноградарства, харчової промисловості, рибного господарства,
переробки сільськогосподарської продукції. Структура Міністерства аграрної політики 
та продовольства України. 

Органи державного контролю та інспекції в АПК. Система органів 
державного контролю в АПК та їх компетенція. Інспекції в галузі тваринництва. 
Державна ветеринарна інспекція України, Державна інспекція охорони, відтворення 
водних живих ресурсів та регулювання рибальства (Держрибінспекція), Г оловна 
державна племінна інспекція (Г оловдержплемінспекція). 

Інспекції в галузі насінництва та їх компетенція. Українська державна насіннєва 
інспекція, Українська державна помологічно-ампелографічна інспекція, Державна 
інспекція з охорони прав на сорти рослин. 

Інспекції у галузі захисту рослин та їх компетенція. Головна державна інспекція 
захисту рослин, Головна державна інспекція з карантину рослин України. 

Державна Інспекція з моніторингу та підвищення родючості грунтів України 
(Центрдержродючість). Державна інспекція по нагляду за технічним станом машин, 
обладнання та якістю пально-мастильних матеріалів. 

Інспекції з забезпечення якості сільськогосподарської продукції. Київська міська 
державна інспекція по якості плодоовочевої продукції і тари Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, Державна інспекція з контролю якості 
сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку, Центральна галузева 
дегустаційна комісія з оцінки якості м'ясо-молочних продуктів. 

Державне управління і контроль за використанням та охороною 
земель. Поняття і завдання державного управління землями. Система органів 
державного управління в галузі використання і охорони земель та їх повноваження. 
Регіональні програми використання та охорони земель. Природно- 
сільськогосподарське районування земель. Зонування земель. Землеустрій і 
землевпорядний процес. Порядок здійснення державного і самоврядного контролю за 
використанням та охороною земель. Моніторинг земель. Державний земельний 
кадастр. 

 
Тема 3. Правове становище суб’єктів господарювання в АПК. 
Державні сільськогосподарські підприємства. Поняття, правові ознаки та 

види державних сільськогосподарських підприємств. Роль і місце державного 
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сільськогосподарського підприємства в аграрному секторі економіки України та 
системі ринкових відносин. Особливості створення державного підприємства. 
Правовий режим його майна. Право господарського відання. Право постійного 
користування землею. Особливості господарської діяльності. 

Основні засади управлінської діяльності підприємства. Система органів 
управління. Правове становище директора (керівника). Правовий статус працівників 
державних сільськогосподарських підприємств. 

Господарські аграрні товариства. Поняття, правові ознаки та види 
господарських аграрних товариств. Порядок та особливості утворення акціонерного 
товариства і товариства з обмеженою відповідальністю. Правовий режим майна 
товариств. Статутний та інші фонди товариств: їх призначення і порядок формування. 
Формування земельної ділянки господарських товариств. 

Принципи корпоративного управління. Органи управління товариством та їх 
посадові особи. Порядок припинення діяльності господарських товариств. 

Сільськогосподарські кооперативи. Загальна характеристика 
сільськогосподарських кооперативів (виробничого та обслуговуючого). Особли - вості 
створення підприємств кооперативного типу. Правовий режим пайового та інших 
фондів підприємства. Особливості права власності на землю сільськогосподарського 
призначення зазначених суб’єктів господарювання. Система органів самоврядування в 
кооперативних сільськогосподарських підприємствах. Право членства в 
сільськогосподарських кооперативах. Порядок виникнення і припинення членства. 
Права та обов’язки членів кооперативів. 

Фермерське господарство. Порядок і умови створення фермерського 
господарства. Його правомочності як суб'єкта права власності на земельну ділянку. 
Правовий режим майна фермерського господарства. Правове регулювання трудових, 
соціальних відносин фермерського господарства. Виробничо-господарька та 
фінансово-кредитна діяльність фермерського господарства. Державна підтримка 
фермерського господарства. 

Особисте селянське господарство: суспільне призначення і загальна 
характеристика Порядок проведення обліку особистих селянських господарств. Права 
та обов’язки членів особистого селянського господарства. Земельні правовідносини в 
господарстві. Майнові правомочності членів господарства. Договори щодо реалізації 
сільськогосподарської продукції. Податкові зобов'язання особис - того селянського 
господарства. Державна підтримка особостого селянського господарства. Права та 
обов’язки членів господарства. 

Правове регулювання договірних відносин у сільському господарстві. 
Особливості аграрно-правового регулювання договірних відносин у сільському 
господарстві. Класифікація договірних зобов'язань у сільському господарстві. Правове 
регулювання орендних відносин у сільському господарстві. 

Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської 
продукції. Особливості аграрно-правового регулювання ринку зерна та заставних 
закупівель сільськогосподарської продукції. Договори у сфері матеріально- технічного 
забезпечення. Договори виробничо-технічного та транспортного обслуговування. 
Договори меліоративного та агрохімічного обслуговування. Договори на використання 
науково-технічної продукції. Порядок розгляду спорів щодо виконання договірних 
зобов'язань. 

Правове забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції. Поняття 
та загальна характеристика правового забезпечення якості та безпеки 
сільськогосподарської продукції. Державне регулювання відносин щодо забезпечення 
якості та безпеки сільськогосподарської продукції. Права та обов’язки виробників, 
постачальників та продавців щодо забезпечення якості та безпеки 
сільськогосподарської продукції. Відповідальність виробників, постачальників та 
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продавців щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції. 
Тема 4. Правове регулювання здійснення сільськогосподарської 

діяльності. 
Поняття, сутність та специфіка правового регулювання здійснення 

сільськогосподарської діяльності. Розбіжність між класифікацією аграрно - правових 
інститутів, що регулюють здійснення сільськогосподарської діяльності, та 
класифікацією галузей сільського господарства. 

Основні групи аграрно-правових інститутів, що регулюють здійснення 
сільськогосподарської діяльності, їх загальна характеристика. Аграрно-правові 
інститути сільськогосподарської діяльності у галузі тваринництва (інститут племінної 
справи у тваринництві; інститут ветеринарної медицини; бджільництва; рибництва; 
птахівництва; молочарства). Аграрно-правові інститути сільськогосподарської 
діяльності у галузі рослинництва (інститут насінництва; охорони прав на сорти рослин; 
захисту рослин; регулювання вирощування наркотичних рослин; льонарства та 
коноплярства; садівництва, виноградарства й хмелярства тощо). Аграрно-правові 
інститути обслуговуючих видів сільськогосподарської діяльності (вирощування штамів 
мікроорганізмів; транспортування сільськогосподарської продукції; фінансування й 
кредитування сільського господарства; функціонування аграрного ринку; аграрних 
бірж; аграрної освіти тощо). 

Основні принципи правового регулювання сільськогосподарської діяльності. 
Змістовний модуль 2. Правове регулювання використання та охорони 

природних ресурсів. 
 
Тема 5. Право земельної власності та землекористування. 
Право власності на землю. Загальна характеристика права власності на 

землю. Поняття і зміст права власності на землю. Форми права власності на землю. 
Право державної власності на землю. Право комунальної власності на землю. Право 
приватної власності на землю. 

Суб’єкти права власності на землю. Право власності на землю громадян. Право 
власності на землю юридичних осіб. Право власності на землю держави. Право 
власності на землю іноземних держав. Спільна власність на землю. Спільна сумісна та 
спільна часткова власність на землю. 

Порядок та підстави виникнення права власності на землю. Порядок безоплатної 
передачі (приватизації) земельних ділянок громадянам. Набуття права на земельну 
ділянку за давністю користування. (набувальна давність). Перехід права на земельну 
ділянку при переході права на будівлю і споруду. Придбання земельних ділянок на 
підставі цивільно-правових угод. Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах. 
Підстави припинення права власності на земельну ділянку. Викуп земельних ділянок 
для суспільних потреб. Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної 
необхідності. Конфіскація земельної ділянки. Порядок вилучення земельних ділянок. 
Порядок вилучення особливо цінних земель. 

Права власників земельних ділянок. Обов’язки власників земельних ділянок. 
Правове регулювання приватизації земель. Поняття, основні риси та 

юридична природа приватизації земель. Суб’єкти, об’єкти та форми приватизації 
земель. Приватизація земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян. 
Порядок одержання земельних ділянок внаслідок приватизації державних та 
комунальних сільськогосподарських підприємств, установ і організацій. Правове 
регулювання одержання земельних ділянок із земель державної та комунальної 
власності в межах норм безоплатної приватизації. Юридичні гарантії здійснення 
приватизації земель. 

Право користування землею. Загальна характеристика права постійного 
землекористування. Суб’єкти, об’єкти права землекористування. Підстави та порядок 
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надання земельних ділянок у постійне користування юридичним особам. Виникнення 
права постійного користування земельною ділянкою. Документ, що посвідчує право 
постійного користування земельною ділянкою. Права та обов’язки землекористувачів. 
Порядок та підстави припинення права постійного землекористування. Припинення 
права землекористування за бажанням землекористувача. Припинення права 
землекористування у примусовому порядку. 

Правове регулювання оренди землі. Правове регулювання оренди землі. 
Поняття та юридичні ознаки оренди землі. Зміст договору оренди земельної ділянки. 
Істотні умови такого договору. Зміна, припинення, поновлення договорів оренди землі. 
Форма договору оренди земельної ділянки. Особливості оренди земель державної та 
комунальної власності. Правове регулювання орендної плати. Суборенда земельної 
ділянки. Права землекористувачів. Обов’язки землекористувачів. Правове 
регулювання оренди земель сільськогосподарського призначення. 

Правове регулювання обмежень прав на землю. Поняття обмеження прав 
на земельну ділянку. Види обмежень прав на земельну ділянку. Обмеження прав на 
землю в межах зон особливого режиму використання земель. Охоронні зони. Зони 
санітарної охорони. Санітарно-захисні зони. 

Обмеження прав на землю в інтересах сусідів. Зміст права добросусідства. 
Визначення спільних меж землекористувачів та використання межових споруд і дерев, 
що стоять на межі земельних ділянок. 

Загальна характеристика обмежень прав користування чужою земельною 
ділянкою. Право земельного сервітуту. Поняття і зміст права земельного сервітуту. 
Види права земельного сервітуту. Порядок та підстави встановлення земельного 
сервітуту. Дія земельного сервітуту. Підстави та порядок припинення дії земельного 
сервітуту. Емфітевзис та суперфіцій як обмеження права користування чужою 
земельною ділянкою. 

Тема 6. Правовий режим земель сільськогосподарського та іншого 
призначення. 

Правовий режим земель сільськогосподарського призначення. Склад 
земель сільськогосподарського призначення. Особливості правового режиму 
зазначеної категорії земель. Право власності на землі сільськогосподарського 
призначення. Суб’єкти права власності на землю сільськогосподарського призначення. 

Особливості права постійного користування землями сільськогосподарського 
призначення. Приватизація земель державних і комунальних підприємств. Право 
оренди земельних ділянок для ведення сільськогосподарського виробництва. 

Землі фермерських господарств. Землі особистих селянських господарств. 
Використання земель сільськогосподарського призначення для городництва. Земельні 
ділянки для садівництва. Землі для сінокосіння і випасання худоби. Право 
несільськогосподарських підприємств, установ та організацій на землю. Правовий 
режим земель резервного фонду. 

Права та обов'язки суб’єктів права власності і суб’єктів права користування 
землею сільськогосподарського призначення. Правове забезпечення раціонального 
використання земель сільськогосподарського призначення. 

Правовий режим земель житлової та громадської забудови. Поняття 
земель житлової та громадської забудови. Право користування землями житлової та 
громадської забудови. Порядок використання земель житлової та громадської 
забудови. Право користування земельними ділянками для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і гаражного будівництва. 
Право на земельні ділянки житлового будівництва, житлових і гаражно-будівельних 
кооперативів. Право користування земельними ділянками, на яких розташовані 
багатоквартирні жилі будинки та належні до них будівлі і споруди приватної, 
державної або комунальної власності. 
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Правовий режим земель водного фонду. Поняття і склад земель водного 
фонду. Право власності на землі водного фонду. Суб’єкти користування землями 
водного фонду. Водоохоронні зони. Прибережні захисні смуги. Обмеження у 
використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо 
водойм та на островах. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних 
захисних смуг уздовж морів, морських заток і шляхів та на островах у внутрішніх 
морських водах. Режим господарської діяльності на земельних ділянках прибережних 
захисних смуг. Смуги відведення і правовий режим їх використання. Берегові смуги 
водних шляхів та їх використання. 

Правовий режим земель лісогосподарського призначення. Поняття 
земель лісогосподарського призначення. Склад земель лісогосподарського 
призначення. Відмежування земель лісового фонду від земельних ділянок під 
нелісовими насадженнями. Право власності на землі лісогосподарського призначення. 
Порядок використання земель лісогосподарського призначення. Суб’єкти 
користування землями лісогосподарського призначення. 

Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. Поняття та загальна 
характеристика земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. Суб’єкти права власності на зазначені землі. Правовий режим 
земель промисловості та особливості їх використання. Порядок надання земельних 
ділянок для потреб, пов’язаних із користуванням надрами. Правовий режим 
охоронних та санітарно-захисних зон. Правовий режим земель транспорту. Склад 
земель транспорту та особливості їх правового регулювання. Землі залізничного 
транспорту. Склад земель морського та річкового транспорту. Особливості правового 
режиму земель автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Землі 
авіаційного транспорту як самостійний різновид земель транспорту. Правовий режим 
земель трубопровідного транспорту. Поняття земель міського електротранспорту. 
Правовий режим земель зв’язку та особливості їх використання. Правове положення 
земель енергетичної системи, їх склад і порядок використання. Правовий режим 
земель оборони і порядок користування ними. Порядок використання земель оборони. 
Захисні та охоронні зони навколо військових об’єктів з особливими умовами 
землекористування. 

Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого 
природоохоронного призначення. Поняття земель природно-заповідного фонду 
та іншого природоохоронного призначення. Склад земель природно -заповідного 
фонду. Право власності земель природно-заповідного фонду та порядок їх 
використання. Склад земель іншого природоохоронного при значення та порядок їх 
використання. Земельні ділянки водно-болотних угідь. 

Правовий режим земель оздоровчого та рекреаційного призначення. 
Поняття і склад земель оздоровчого призначення. Порядок використання земель 
оздоровчого призначення. Суб’єкти права власності на землі оздоровчого 
призначення. Обмеження діяльності на землях оздоровчого призначення. Правовий 
режим округів та зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони. 

Поняття і склад земель рекреаційного призначення. Земельні ділянки зелених 
зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів. Загальна характеристика 
земельних ділянок, зайнятих територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об’єктів 
фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів тощо. Право власності на землі 
рекреаційного призначення. Порядок 
використання земель рекреаційного призначення. 

Правовий режим земель історико-культурного призначення. Поняття і 
склад земель історико-культурного призначення. Види земель історико- 
культурного призначення: землі з розміщеними на них об’єктами, що пов’язані з 
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історичними подіями чи видатними особами; землі, з розташованими на них 
об’єктами, що несуть на собі відбиток стародавньої історії народів, які проживали на 
території України; землі з розміщеними на них об’єктами архітектури, містобудування, 
монументального мистецтва чи садово-паркового мистецтва. Порядок надання 
земельній ділянці статусу земель історико -культурного призначення. Право власності 
на землі історико-культурного призначення. Порядок використання земель історико-
культурного призначення. Охоронні зони і обмеження землекористування навколо 
об’єктів історико-культурного 
призначення. 

Тема 7. Відповідальність за порушення аграрного, земельного та 
екологічного законодавства. 

Поняття, суб’єкти та об’єкти аграрних, земельних правопорушень. Дисциплінарна 
відповідальність осіб, зайнятих у сільськогосподарському виробництві. Матеріальна 
відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств. Майнова 
відповідальність за аграрні правопорушення. Адміністративна та кримінальна 
відповідальність за порушення аграрного законодавства. 

Юридична, відповідальність за порушення законодавства про охорону та 
використання земель. Визнання угод щодо земель недійсними. Відшкодування збитків, 
заподіяних в результаті порушення земельного законодавства. Особливості 
відповідальності за самовільне заволодіння земельною ділянкою. 

Юридична відповідальність за порушення водного законодавства. Юридична 
відповідальність за порушення законодавства про надра. Юридична відповідальність 
за порушення атмосферного охоронного законодавства. Юридична відповідальність за 
порушення законодавства про рослинний світ. Юридична відповідальність за 
порушення лісового законодавства. Юридична відповідальність за порушення 
законодавства про тваринний світ. 

 

 
Структура навчальної дисципліни 

 
Тема кількість год. 

лекції занятт
я 

сам. 
роб. 

Змістовний модуль 1 
. Загальна характеристика аграрних, земельних та оологічних 

правовідносин 
Тема 1. Загальна характеристика аграрних, 
земельних правовідносин 

4 2 14 

Тема 2. Державне управління і контроль у сфері 
аграрних, земельних відносин 

4 2 14 

Тема 3. Правове становище суб’єктів 
господарювання в АПК 

4 2 14 

Тема 4. Правове  регулювання здійснення 
сільськогосподарської діяльності 

6 2 14 

Змістовний модуль 2. Правове регулювання використання та охорони 
природних ресурсів 

Тема 5. Право земельної власності та 
землекористування 

4 4 14 

Тема 6. Правовий режим земель 4 4 14 
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сільськогосподарського та іншого призначення 
Тема 7. Відповідальність за порушення аграрного, 
земельного 

4 4 14 

МК   2 

ЗАГ.: 30 20 100 
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Теми практичних занять  

   

1.  Тема 1. Загальна характеристика аграрних, 
земельних правовідносин 

2 

2.  Тема 2. Державне управління і контроль у сфері 
аграрних, земельних відносин 

2 

3.  Тема 3. Правове становище суб’єктів господарювання 
в АПК 

2 

4.  Тема 4. Правове  регулювання здійснення 
сільськогосподарської діяльності 

2 

5.  Тема 5. Право земельної власності та 
землекористування 

4 

6.  Тема 6. Правовий режим земель 
сільськогосподарського та іншого призначення 

4 

7.  Тема 7. Відповідальність за порушення аграрного, 
земельного 

4 

 Разом 20 

 

Теми для самостійної роботи 

   

1.  Тема 1. Загальна характеристика аграрних, 
земельних правовідносин 

14 

2.  Тема 2. Державне управління і контроль у 
сфері аграрних, земельних відносин 

14 

3.  Тема 3. Правове становище суб’єктів 
господарювання в АПК 

14 

4.  Тема 4. Правове  регулювання здійснення 
сільськогосподарської діяльності 

14 

5.  Тема 5. Право земельної власності та 
землекористування 

14 

6.  Тема 6. Правовий режим земель 
сільськогосподарського та іншого 
призначення 

14 

7.  Тема 7. Відповідальність за порушення 
аграрного, земельного 

14 

 Разом 20 
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Перелік питань для перевірки знань 
з навчальної дисципліни «Аграрне та земельне право» 

 
1. Поняття, система та принципи аграрного права як галузі права. 
2. Предмет і методи правового регулювання в аграрному праві. 
3. Поняття та види аграрно-правових інститутів. 
4. Загальна характеристика джерел аграрного права. 
5. Аграрні правовідносини: поняття, види, суб’єкти, об’єкти. 
6. Загальна характеристика внутрішньогосподарських аграрних правовідносини. 
7. Загальна характеристика зовнішніх аграрних правовідносин. 
8. Класифікація суб’єктів господарювання в АПК. 
9. Правові засади державної регулятивної діяльності в сільському господарстві. 
10. Форми і методи державного регулювання сільського господарства. 
11. Система і повноваження органів, які здійснюють державне регулювання 

сільського господарства. 
12. Повноваження, структура та функції Міністерства аграрної політики та 

продовольства України. 
13. Повноваження органів державного контролю та інспекцій в АПК. 
14. Повноваження інспекцій в галузі тваринництва. 
15. Повноваження інспекцій в галузі рослинництва. 
16. Поняття та основні риси суб’єкта аграрного господарювання. 
17. Порядок створення суб’єкта аграрного господарювання, його державна реєстрація. 
18. Правове регулювання реорганізації та ліквідації суб’єкта аграрного 

господарювання. 
19. Особливості банкрутства суб’єкта аграрного господарювання. 
20. Поняття і види об’єднань суб’єктів аграрного господарювання. 
21. Правове становище сільськогосподарського акціонерного товариства. 
22. Правове становище сільськогосподарського товариства з обмеженою 

відповідальністю. 
23. Особливості управління в сільськогосподарських підприємствах корпоративного 

типу. 
24. Правовий режим землі та майна в господарському товаристві, що діє в АПК. 
25. Правове становище державного унітарного комерційного сільськогосподарського 

підприємства. 
26. Система органів управління в державному унітарному комерційному 

сільськогосподарському підприємстві. 
27. Правовий режим землі та майна державного унітарного комерційного 

сільськогосподарського підприємства. 
28. Правове регулювання господарської діяльності державного унітарного 

комерційного сільськогосподарського підприємства. 
29. Правове становище виробничих сільськогосподарських кооперативів. 
30. Правове становище сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 
31. Право кооперативного самоврядування. 
32. Правовий режим землі та майна в сільськогосподарських кооперативах. 
33. Право членства в сільськогосподарських кооперативах. 
34. Права і обов’язки членів сільськогосподарських кооперативів. 
35. Порядок утворення фермерського господарства. 
36. Склад земельної ділянки фермерського господарства. 
37. Право членства в фермерському господарстві. Права та обов’язки членів. 
38. Правовий режим майна в фермерському господарстві. 
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39. Державна підтримка фермерського господарства. 
40. Правове регулювання господарської діяльності фермерського господарства. 
41. Порядок створення особистого селянського господарства. 
42. Правовий режим землі та майна в особистому селянському господарстві. 
43. Г осподарська діяльність особистого селянського господарства. 
44. Особливості приватизації майна в окремих галузях сільського господарства. 
45. Правове регулювання паювання в сільському господарстві України. 
46. Правове регулювання паювання майна колективних сільськогосподарських 

підприємств. 
47. Суб’єкти права на земельну частку (пай). 
48. Поняття, предмет, система та принципи земельного права. 
49. Методи регулювання земельних відносин. 
50. Поняття, види, суб’єкти, об’єкти та зміст земельних правовідносин. 
51. Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин. 
52. Поняття, особливості та класифікація джерел земельного права. 
53. Склад та цільове призначення земель України. 
54. Поняття та форми права власності на землю. 
55. Підстави та порядок виникнення права приватної власності на землю. 
56. Порядок набуття земельних ділянок у власність юридичними особами. 
57. Права та обов'язки суб'єктів права власності і суб'єктів права користування 

землею. 
58. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення. 
59. Склад земель сільськогосподарського призначення. 
60. Суб'єкти права власності на землю сільськогосподарського призначення. 
61. Правове регулювання оренди земельних ділянок. 
62. Поняття, форма, умови договору оренди земельної ділянки. 
63. Порядок укладення та строк дії договору оренди землі. 
64. Особливості правового регулювання оренди землі сільськогосподарського 

призначення. 
65. Правове регулювання оренди земельної частки (паю). 
66. Порядок позасудового вирішення земельних спорів. 
67. Порядок судового вирішення земельних спорів. 
68. Поняття, предмет, система та принципи екологічного права. 
69. Дисциплінарна відповідальність осіб, зайнятих в сільському господарстві. 
70. Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств. 
71. Майнова відповідальність за аграрні, земельні та екологічні правопорушення. 
72. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного, земельного та 

екологічного законодавства. 
73. Кримінальна відповідальність за порушення аграрного, земельного та 

екологічного законодавства.
Форми контролю 

1.  Поточний контроль знань на лекційних і практичних заняттях (у формі усного 
опитування, письмових тестів, вирішення практичних завдань) є засобом виявлення 
ступеня сприйняття (засвоєння) студентами навчального матеріалу. 

2.  Модульний контроль знань (у формі письмової модульної контрольної роботи) 
є показником якості вивчення студентами окремих розділів, тем і пов'язаних з цим 
пізнавальних, методичних, психологічних і організаційних якостей студентів. 



 

 

3.  Підсумковий контроль знань (у формі заліку) є показником дійсного змісту 
знань студентів за обсягом, якістю і глибиною та вміннями застосовувати їх у практичній 

діяльності. 
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Законодавство України: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main - інформаційно-пошукова система по законодавству; 
http://search.ligazakon.ua - інформаційно-пошукова система по законодавству; 
http://www.legal.com.ua - інформаційно-пошукова система по законодавству; 
http://www.leonorm.com - нормативні документи зі стандартизації; 
http://www.building.kharkov.ua - нормативні документи у галузі будівництва; 
http://dnop.com.ua - нормативні акти з охорони праці. 
Органи влади: 
http://iportal.rada.gov.ua - Верховна Рада України; 
http://www.president.gov.ua - Президент України; 
http://www.kmu.gov.ua - Кабінет Міністрів України; 
http://minagro.gov.ua - Міністерство аграрної політики та продовольства України; 
http://www.menr.gov.ua - Міністерство екології та природних ресурсів України; 
http://www.dazru.gov.ua - Державне агентство земельних ресурсів України; 
http://www.scourt.gov.ua - Верховний Суд України; 
http://www.reyestr.court.gov.ua - Єдиний державний реєстр судових рішень. 
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