
„Затверджую” 
        Заступник директора КППК 
               імені Антона Макаренка 
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Контрольні питання 
до іспиту 

з дисципліни “Аграрне право України” 
(денна форма навчання) 

 
1. Поняття аграрного права як галузі права. 
2. Предмет аграрного права. 
3. Принципи аграрного права. 
4. Система аграрного права. 
5. Джерела аграрного права. 
6. Закони як джерела аграрного права. 
7. Підзаконні акти як джерела аграрного права. 
8. Локальні нормативні акти як джерела аграрного права. 
9. Аграрні правовідносини: поняття, види й особливості. 
10. Внутрішні аграрні правовідносини. 
11. Зовнішні аграрні правовідносини. 
12. Суб’єкти аграрного права: поняття і класифікація. 
13. Особливості правового статусу суб’єктів аграрного господарювання. 
14. Загальні засади створення та ліквідації суб’єктів аграрного 

господарювання. 
15. Правові засади державної регулятивної діяльності в сільському 

господарстві. 
16. Форми і методи регулятивної діяльності державних органів в 

сільському господарстві. 
17. Система й повноваження державних органів, які здійснюють 

регулювання сільського господарства. 
18. Органи державного контролю та інспекції в АПК. 
19. Поняття виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських 

підприємств та її правове регулювання. 
20. Загальна характеристика фінансової діяльності сільськогосподарських 

підприємств та її правове регулювання. 
21. Поняття соціального розвитку села. 
22. Правовий режим об’єктів соціальної сфери села. 
23. Правове забезпечення наукових досліджень, підготовка кадрів для села 

та зайнятості сільського населення. 
24. Правове регулювання розвитку житлово-комунального та дорожного 

господарства на селі. 



25. Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого 
обслуговування жителів сільського населення. 

26. Поняття відповідальності за порушення аграрного законодавства. 
27. Дисциплінарна відповідальність осіб, зайнятих у 

сільськогосподарському виробництві. 
28. Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських 

підприємств. 
29. Майнова відповідальність за аграрні правопорушення. 
30. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного 

законодавства. 
31. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення. 
32. Землі сільськогосподарського призначення як об’єкт правового 

регулювання. 
33. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського 

призначення. 
34. Права та обов’язки сільськогосподарських землекористувачів. 
35. Правові форми використання природних ресурсів у сільському 

господарстві. 
36. Правове регулювання водокористування в сільському господарстві. 
37. Правове регулювання надрокористування в сільському господарстві. 
38. Правове регулювання використання тваринного світу у сільському 

господарстві. 
39. Правове регулювання використання рослинного світу у сільському 

господарстві. 
40. Правове регулювання лісокористування в сільському господарстві. 
41. Правовий статус сільськогосподарських акціонерних товариств. 
42. Правовий статус сільськогосподарських товариств з обмеженою 

відповідальністю. 
43. Поняття та види сільськогосподарських кооперативів. 
44. Правові умови та порядок створення сільськогосподарських 

кооперативів. 
45. Статути сільськогосподарських кооперативів. 
46. Членство в сільськогосподарських кооперативах. 
47. Правовий режим майна та землі сільськогосподарського кооперативу. 
48. Органи управління сільськогосподарського кооперативу.+ 
49. Органи контролю сільськогосподарського кооперативу. 
50. Правові засади реорганізації та ліквідації сільськогосподарських 

кооперативів. 
51. Поняття та загальна характеристика правового статусу фермерських 

господарств. 
52. Умови і порядок створення фермерського господарства. 
53. Порядок і умови припинення його діяльності. 
54. Земельні правовідносини у фермерському господарстві. 
55. Майнові правовідносини у фермерському господарстві. 



56. Правове регулювання господарської діяльності фермерського 
господарства. 

57. Відносини фермерського господарства з бюджетом, банківськими 
установами та страховими організаціями. 

58. Поняття та основні ознаки особистого селянського господарства. 
59. Правовий режим майна особистого селянського господарства. 
60. Правовий режим земель особистого селянського господарства. 
61. Державна підтримка особистих селянських господарств. 
62. Державне сільськогосподарське підприємство: поняття, загальна 

характеристика, правовий режим майна та особливості здійснення 
господарської діяльності. 

63. Комунальне сільськогосподарське підприємство: поняття, загальна 
характеристика, правовий режим майна та особливості здійснення 
господарської діяльності. 

64. Загальна характеристика законодавства про окремі види 
сільськогосподарської діяльності. 

65. Загальна характеристика правового регулювання галузі тваринництва. 
66. Правове регулювання племінної справи у тваринництві. 
67. Правове регулювання бджільництва. 
68. Правове регулювання виробництва рибної продукції. 
69. Правове регулювання ветеринарної медицини. 
70. Правова охорона прав на штами мікроорганізмів. 
71. Правова охорона прав на сорти рослин. 
72. Правове регулювання насінництва. 
73. Правове регулювання захисту рослин. 
74. Правові аспекти вирощування наркотичних рослин. 
75. Особливості аграрно-правового регулювання договірних 

правовідносин у сільському господарстві. 
76. Класифікація договірних зобов’язань у сільському господарстві. 
77. Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації 

сільськогосподарської продукції. 
78. Особливості аграрно-правового регулювання ринку зерна та заставних 

закупівель сільськогосподарської продукції. 
79. Договори на передачу майнового права на науково-технічну продукцію 

та прав на її використання. 
80. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських 

і технологічних робіт у сфері сільського господарства. 
81. Поняття та загальна характеристика правового забезпечення якості та 

безпеки сільськогосподарської продукції. 
82. Державне регулювання відносин щодо забезпечення якості та безпеки 

сільськогосподарської продукції. 
83. Права, обов’язки та відповідальність виробників, постачальників і 

продавців щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської 
продукції. 



84. Загальна характеристика законодавства про охорону довкілля в 
сільському господарстві. 

85. Правова охорона ґрунтів та інших природних ресурсів у сільському 
господарстві. 

86. Правовий інститут меліорації земель у сільському господарстві. 
87. Правове регулювання хімізації сільського господарства. 
88. Правове регулювання поводження з відходами сільського 

господарства. 
89. Правове регулювання використання біотехнологій у сільському 

господарстві. 
90. Правове регулювання ведення сільськогосподарської діяльності в 

умовах надзвичайних екологічних ситуацій. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укладач        В.Л. Шевчук 
 
Розглянуто та схвалено на засіданні методичної комісії юридичних 

дисциплін. 
 
Протокол №_______ від “_____”_____________ 200___р. 

 
Голова методичної комісії  
юридичних дисциплін                                                     Хоцяновська Н. Ф.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


