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Теми семінарських/практичних занять 

 

ТЕМА 1. Загальні положення аграрного права та законодавства 

  

Семінарське заняття №1 – 2 години 
 

План 

1. Аграрна реформа в Україні.  

2. Поняття аграрного права. 

3. Предмет аграрного права. 

4. Методи правового регулювання в аграрному праві. 

5. Принципи аграрного права. 

6. Система аграрного права, його співвідношення з іншими галузями 

права. 

7. Система аграрного права як законодавства і як навчальної 

дисципліни. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

галузь права, аграрне право, галузь аграрного права, предмет аграрного 

права, методи правового регулювання аграрного права, принципи аграрного 

права, система аграрного права, джерела аграрного права, спеціальне аграрне 

законодавство, підзаконні нормативно-правові акти, локальні правові акти, 

аграрна реформа, аграрна політика. 

 

Рекомендована література до Теми 1: 1, 1.2.1-1.2.50, 1.3.1-1.3.14, 2.1-

2.9, 3.1-3.8, 3.7, 3.10-3.11, 3.14-3.15, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5., 4.13, 4.16, 4.17-4.19, 

4.22, 4.28, 4.32, 4.35, 4.43, 4.44, 4.52, 4.59-4.61, 4.69, 4.80, 4.81, 4.86, 4.91, 4.99, 

4.110, 4.112, 4.117-4.119, 4.128-4.134, 4.137, 4.139, 5.1-5.17. 

 

ТЕМА 2. Загальна характеристика суб’єктів аграрного права  

  

Практичне заняття №1 – 2 години  

 

План 

1. Поняття та особливості суб’єктів аграрного права. 

2. Правосуб’єктність суб’єктів аграрного права. Поняття 

«сільськогосподарський товаровиробник». 

3.  Класифікація суб’єктів аграрного права.  

4.  Громадяни (фізичні особи) як суб’єкти аграрних правовідносин. 

5. Юридичні особи як суб’єкти аграрних правовідносин. 

6. Загальна характеристика специфічних суб’єктів аграрних 

правовідносин (фермерських господарств, сільськогосподарських 

кооперативів, державних сільськогосподарських підприємств та осіб, які 

займаються веденням особистого селянського господарства) 

7. Створення та ліквідація суб’єктів аграрного господарювання. 



 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

суб’єкт аграрного права, класифікація суб’єктів аграрного права, правовий 

статус суб’єктів аграрного права, фермерське господарство, 

сільськогосподарський кооператив, особисте селянське господарство, 

господарське товариство, створення та ліквідація суб’єктів аграрного права. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 1, 1.2.2, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.14, 

1.2.15, 1.2.24, 1.2.25, 1.2.33, 1.2.46, 1.2.47, 1.2.50, 2.1-2.9, 3.7, 3.10-3.12, 3.14-

3.15, 4.2, 4.10, 4.12, 4.20, 4.21, 4.23-4.24, 4.33, 4.34, 4.38-4.43, 4.49, 4.51, 4.57, 

4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.76, 4.77, 4.83-4.85, 4.86-4.89, 4.93, 4.96, 4.97, 4.99, 

4.105, 4.106, 4.114, 4.115, 4.120-4.126, 5.1-5.17. 

 

ТЕМА 3. Правове становище фермерського господарства та правове 

регулювання діяльності особистого селянського господарства  

 

Семінарське заняття №2 – 1 година  
 

План 

1. Поняття та основні ознаки фермерського господарства. 

2. Порядок створення та припинення діяльності фермерського 

господарства, його склад і державна реєстрація. 

3. Правовий режим майна фермерського господарства. 

4. Правове регулювання праці у фермерських господарствах. 

5. Господарська діяльність фермерського господарства. 

6. Поняття особистого селянського господарства. Початок і 

припинення ведення особистого селянського господарства. 

7. Членство у особистому селянському господарстві.  

8. Майно, яке використовується для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

фермерське господарство, особисте селянське господарство, право членства, 

голова фермерського господарства, землі фермерського господарства, 

створення фермерського господарства, правовий режим майна фермерського 

господарства, майно, яке використовується для ведення особистого 

селянського господарства, правове регулювання праці у фермерському 

господарстві, припинення діяльності фермерського господарства. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 1, 1.2.2, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.14, 

1.2.15, 1.2.24, 1.2.25, 1.2.33, 1.2.46, 1.2.47, 1.2.50, 2.1-2.9, 3.7, 3.10-3.12, 3.14-

3.15, 4.2, 4.10, 4.12, 4.20, 4.21, 4.23-4.24, 4.33, 4.34, 4.38-4.43, 4.49, 4.51, 4.57, 

4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.76, 4.77, 4.83-4.85, 4.86-4.89, 4.93, 4.96, 4.97, 4.99, 

4.105, 4.106, 4.114, 4.115, 4.120-4.126, 5.1-5.17. 

 



ТЕМА 4. Правове регулювання діяльності сільськогосподарських 

кооперативів та державних сільськогосподарських підприємств –  

 

Семінарське заняття №2 – 1 година  
 

План 

1. Поняття та основні ознаки сільськогосподарських кооперативів. Їх 

види. Принципи діяльності. 

2. Виробничі, споживчі, обслуговуючі та сервісні кооперативи. 

3. Порядок створення, реорганізація та ліквідації 

сільськогосподарських кооперативів. 

4. Право власності кооперативів. Фонди.  

5. Правове регулювання трудових відносин у  кооперативах. 

6. Органи управління та контролю в сільськогосподарських 

кооперативах. 

7. Господарська діяльність кооперативів. 

8. Правове становище державних та комунальних 

сільськогосподарських підприємств.  

9. Правовий режим майна державних та комунальних сільськогосподарських підприємств 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

сільськогосподарська кооперація, сільськогосподарський кооператив, 

сільськогосподарський виробничий кооператив, сільськогосподарський 

обслуговуючий кооператив, сільськогосподарський  товаровиробник, 

членство в сільськогосподарському кооперативі, асоційоване членство. 

 

Рекомендована література до Теми 4: 1, 1.2.2, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.14, 

1.2.15, 1.2.24, 1.2.25, 1.2.33, 1.2.46, 1.2.47, 1.2.50, 2.1-2.9, 3.7, 3.10-3.12, 3.14-

3.15, 4.2, 4.10, 4.12, 4.20, 4.21, 4.23-4.24, 4.33, 4.34, 4.38-4.43, 4.49, 4.51, 4.57, 

4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.76, 4.77, 4.83-4.85, 4.86-4.89, 4.93, 4.96, 4.97, 4.99, 

4.105, 4.106, 4.114, 4.115, 4.120-4.126, 5.1-5.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМА 5. Державно-правове регулювання сільського господарства   

 

Практичне заняття №2 – 2 години  
 

План 

1. Поняття, сутність та принципи державного регулювання сільського 

господарства в Україні.  

2. Форми та методи державно-правового регулювання сільського 

господарства.  

3. Система та правове становище органів, що здійснюють державне 

регулювання сільського господарства.  

4. Основні напрямки державної підтримки сільськогосподарських 

товаровиробників. Правове регулювання оподаткування у сільському 

господарстві. 

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
державно-правове регулювання сільського господарства, форми та методи 

державно-правового регулювання сільського господарства, органи, що 

здійснюють державне регулювання сільського господарства, державна 

підтримка сільськогосподарських товаровиробників, оподаткування у 

сільському господарстві. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 1, 1.2.1-1.2.9, 1.2.11-1.2.14, 

1.2.16-1.2.23, 1.2.26-1.2.32, 1.2.34-1.2.45,1.2.48-1.2.49, 1.3.1-1.3.14, 2.1-2.9, 3.1-

3.15, 4.1-4.3, 4.9, 4.19, 4.36, 4.37, 4.45, 4.56, 4.58, 4.62, 4.86, 4.69-4.70, 4.79, 

4.81, 4.84, 4.92, 4.99, 4.109, 4.112, 4.116, 5.1-5.17. 



ТЕМА 6. Правове регулювання виробничо-господарської 

діяльності сільськогосподарських підприємств  

 

Семінарське заняття №3 – 1 година  

 

План 

1. Поняття та сутність виробничо-господарської діяльності суб’єктів 

аграрного виробництва. 

2. Правове регулювання спеціалізації сільськогосподарського 

виробництва та організації його основних галузей (рослинництва, 

тваринництва). 

3. Організація підсобних виробництв і промислів.  

4. Правове забезпечення якісного виробництва та екологічної безпеки 

сільськогосподарської продукції 

5. Порядок і форми планування діяльності суб’єктами аграрного 

виробництва. 

6. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції. 

 

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
виробничо-господарська діяльність, правове регулювання виробничо-

господарської діяльності, спеціалізація сільськогосподарського виробництва, 

підсобні виробництва і промисли, планування в сільському господарстві, 

форми розрахунків в сільському господарстві, форми реалізації 

сільськогосподарської продукції, договір контрактації сільськогосподарської 

продукції. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.9, 1.2.11, 

1.2.13, 1.2.16-1.1.18, 1.2.20-1.2.22, 1.2.30, 1.2.41, 1.2.43, 2.1-2.9, 3.1-3.15, 4.3, 

4.6, 4.11, 4.31, 4.38-4.42, 4.46, 4.63-4.65, 4.68, 4.76, 4.77, 4.82, 4.87, 4.98, 4.102, 

4.103, 4.106, 4.108, 5.1-5.17.  

 



ТЕМА 7. Правове регулювання фінансової діяльності аграрних 

товаровиробників 

 

Семінарське заняття №3 –1 година  
 

План 

1. Поняття фінансової діяльності сільськогосподарських 

товаровиробників.  

2. Правове регулювання фондів сільськогосподарських 

товаровиробників. 

3. Правове регулювання страхування майна сільськогосподарських 

підприємств.  

4. Кредитні відносини в діяльності аграрних товаровиробників. 

5. Фіксований сільськогосподарський податок. 

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
фінансова діяльність, фонд, страхування, кредитні відносини, фіксований 

сільськогосподарський податок. 

 

Рекомендована література до Теми 7: 1, 1.2.2, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.19, 2.1-

2.9, 3.1-3.15, 4.3, 4.6, 4.11, 4.31, 4.38-4.42, 4.46, 4.63-4.65, 4.68, 4.76, 4.77, 4.82, 

4.87, 4.98, 4.102, 4.103, 4.106, 4.108, 5.1-5.17.  

 

 

ТЕМА 8. Правове регулювання використання природних ресурсів в 

сільському господарстві  

 

Семінарське заняття №4 – 2 години  

 

План 

1. Аграрні підприємства як суб’єкти майнових прав на природні 

ресурси. 

2. Поняття та склад земель сільськогосподарських підприємств. 

Особливості їх правового режиму. 

3. Право власності на землі сільськогосподарських підприємств 

4. Право користування землею сільськогосподарських підприємств 

5. Використання водних, лісових та інших природних ресурсів в 

сільському господарстві. 

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

природні ресурси, землі сільськогосподарського призначення; 

природокористування, загальне природокористування, спеціальне 

природокористування, водні ресурси, лісові ресурси, надра. 



 

Рекомендована література до Теми 8: 1, 1.2.1-1.2.3, 1.2.6-1.2.9, 1.2.27, 

1.2.31, 1.2.36, 1.2.37, 1.2.40, 1.2.44, 1.2.49, 2.1-2.9, 3.1-3.15, 4.2, 4.5, 4.7, 4.8, 

4.14, 4.20, 4.21, 4.26, 4.27, 4.47, 4.48, 4.54-4.56, 4.58, 4.62, 4.66, 4.73, 4.75, 4.86, 

4.92, 4.100, 4.109, 4.135, 4.136, 5.1-5.17. 

 

 

 

ТЕМА 9. Правове регулювання трудових та соціальних відносин в 

сільському господарстві   

 

Практичне заняття №3 – 2 години  
 

План 

1. Поняття, особливості, принципи організації та правового 

регулювання праці в АПК.  

2.  Правова регламентація внутрішнього розпорядку на підприємствах 

АПК.  

3. Дисципліна праці в сільськогосподарських підприємствах. Види 

дисциплінарних стягнень, підстави та порядок їх застосування.  

4. Поняття, зміст та принципи охорони праці в АПК.  

5. Поняття та особливості оплати праці в сільськогосподарських 

підприємствах. 

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

працівник, роботодавець, трудовий договір, колективний договір, звільнення, 

дисципліна праці, дисциплінарна відповідальність, матеріальна 

відповідальність, соціальне забезпечення. 

 

Рекомендована література до Теми 9: .1, 1.2.4, 1.2.9, 1.2.24, 1.2.25, 

1.2.34, 1.2.45, 1.2.46, 1.2.50, 2.1-2.9, 3.1-3.15, 4.15, 4.24, 4.25, 4.30, 4.53, 4.67, 

4.78, 4.90, 4.94, 4.111, 4.133, 4.138. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

Здобувачів вищої освіти    на практичних (семінарських) заняттях 

  
Б

А

Л
И

 
ПОЯСНЕННЯ 

5 

Розгорнутий, вичерпний виклад змісту даного питання; знання 

необхідних законів і нормативних матеріалів з дисципліни «Аграрне 

право», міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них 

посиланням під час розкриття питань, які того потребують; здатність 

здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та 

самостійно робити логічні висновки й узагальнення; демонстрація 

здатності висловлення та аргументування власного ставлення до 

альтернативних поглядів на дане питання з дисципліни «Аграрне право»; 

виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні 

навчально-програмного матеріалу з аграрного права; засвоєння основної 

та додаткової літератури дисципліни. 

4 

Теоретичні питання з дисципліни «Аграрне право», винесені на розгляд, 

засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні 

практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 

завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під 

час заняття з дисципліни «Аграрне право» продемонстрована стабільна 

активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, 

розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 

дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 

законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання розкриті, але зі значною кількістю недоліків; під час 

формулювання основних теоретичних понять припущені суттєві 

неточності; невірне тлумачення норм закону та неповне використання 

цих норм під час відповіді на теоретичні питання або під час розв’язання 

практичного завдання з дисципліни «Аграрне право»; порушено логіку 

відповіді та висновків під час відповіді на конкретне питання. 

2 

Теоретичні питання з дисципліни «Аграрне право», винесені на розгляд, 

засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного 

характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 

більшість навчальних завдань з дисципліни «Аграрне право» виконано, 

деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 

подальшого усунення. 

1 

Питання з дисципліни «Аграрне право» не розкриті; практичне завдання 

не розв’язано; твердження, зазначені у відповіді не аргументовані; 

висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним або не 

зроблені; характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка 

складає КЗ, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної 

відповіді, тому не відповіла на нього по суті. 

0 Відсутність на занятті 



 

 

 

 


