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Методичні вказівки для написання  контрольних робіт з „Аграрного права” 
 

Контрольна робота виконується студентами (заочної форми навчання) з 
метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, отриманих при 
самостійному вивченні дисциплін. 
Теми контрольних робіт пропонуються студентам на початку вивчення 
дисципліни. 

Студент отримує один з варіанті контрольної роботи, в якому міститься 2 
теоритичних питання та одне практичне. Для написання контрольної роботи 
має важливе значення підбір літератури. Студенти можуть використовувати 
будь-які юридичні посібники, кодекси – Земельний Кодекс України та інші 
кодекси, статті з журналів „Право України”, газети „Юридичний вісник”, 
„Урядовий кур’єр”, „Голос України” (які є в бібліотеці коледжу) і інші 
матеріали, наприклад, закони, судову практику. 
Контрольна робота повинна мати план, який складається з певних розділів, 
тобто: 

 Вступ; 
 Основні питання роботи; 
 Висновок; 
 Список використаної літератури. 
У вступі визначаються основні питання вибраної теми роботи, її значення, 

актуальність. 
Далі висвітлюються основні питання по темі, які можуть бути поділені на 

параграфи, в яких викладається зміст вибраної теми. 
 Практичне завдання має містити обґрунтовану відповідь, яка повинна 
бути підкріплена посиланням на нормативно-правові акти та статті. 

У висновку зазначається підсумок усього висвітленого матеріалу. 
Написання кожного розділу потрібно починати з нового листа для того, 

щоб відокремити один розділ від іншого. Перед окремими частинами 
(розділами, параграфами) слід вказати їх назви. 

Робота може бути написана від руки або надрукована через 1,5 
міжрядковий інтервал. Обсяг роботи 10-12 сторінок на кожне із двох 
теоретичних питань  та 1-2 сторінок на розв’язання практичного завдання 
контрольної роботи. 

Робота повинна мати поля: з лівого боку – 3 см, правого – 1,5 см., зверху і 
знизу 2 см. 

Зразок оформлення титульного листа контрольної роботи визначено 
навчальною частиною заочної форми навчання.  

 
 
 
 
 
 
 



ВАРІАНТ 1 
1. Поняття аграрного права як галузі права. 
2. Загальна характеристика фінансової діяльності сільськогосподарських 

підприємств та її правове регулювання. 
   3. На землях ВСГК "Зоря" території Голопристанського району Херсонської 
області 
проводилися заходи з боротьби з гризунами методом розкидання по полю 
зерна, обробленого фосфідом цинку. У зв'язку з раннім потеплінням над 
територією області перелітали дикі гуси, які сідали на поля цього господарства 
для відпочинку і годівлі. В результаті поїдання зерна обробленого фосфідом 
цинку, сталася масова загибель гусей. 

Питання: 
1) Чи визначається чинним законодавством порядок застосування хімікатів для 
боротьби з гризунами? 
2)  На який державний орган покладається обов'язок контролювати додержання 
цього законодавства. 
3)  Чи сталося в даному випадку порушення? 
4)   Визначте коло осіб та міру їхньої відповідальності за те,що сталося. 

 
ВАРІАНТ 2  

1. Предмет аграрного права. 
2. Поняття соціального розвитку села. 

   3. Рішенням правління ВСГК за ношу на роботі в нетверезому стані та 
вчинення акту дрібного хуліганства з члена кооперативу Василя стягнено 250 
гр. 
Питання 

Визначте, який вид відповідальності буде нести член ВСГК в разі порушення    
ним трудової дисципліни? 
До якої відповідальності ще може бути притягнутий член ВСГК? 
 

ВАРІАНТ 3 
1. Принципи аграрного права. 
2. Правове забезпечення наукових досліджень, підготовка кадрів для села та 

зайнятості сільського населення. 
   3. Черняк працювала завідуючою складу ДСГП. Наказом від 6 січня      1997 р. 
вона   була звільнена за ст.38 КЗпП. Вважаючи звільнення незаконним, Черняк 
звернулася до суду з позовом про поновлення на роботу, вказавши, що 25 
листопада 1996р. нею на ім'я директора булла подана заява про звільнення за 
власним бажанням. По закінченні двох тижнів Черняк продовжувала 
працювати. Однак 6 січня під час хвороби було видано наказ про звільнення її 
за власним бажанням. 
Питання 
1) Визначте, чи правомірний наказ про звільнення Черняк? 
2) Чи підлягає вона поновленню на роботі? 
3) Якій порядок звільнення за власним бажанням? 



ВАРІАНТ 4 
1. Система аграрного права. 
2. Правове регулювання розвитку житлово-комунального та дорожнього 

господарства на селі. 
    3. Бухгалтер БАТ „Совки"   Київської області   Завойська. З робочий час 
поїхала   у Київське відділення   для   зведення  документів.   На   перехресті   
вулиць   Богдана   Хмельницького Володимирської   її збив автомобіль 
„Мерседес" підвівшись вона зрозуміла,   що з неї зламано праву руку. Водій з 
місця дорожньо - транспортної пригоди зник. 
Питання 
1)   Чи може бути визнана виробничою травма, отримана Завойською? 
2)  Чи компенсується їй будь - які  витрати на лікування та втрачений заробіток 
у зв'язку  з тимчасовою непрацездатністю? 
3)   Куди їй необхідно звернутися за допомогою та які документи належить 
подати? 

 
ВАРІАНТ 5 

1. Джерела аграрного права. 
2. Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого 

обслуговування жителів сільського населення. 
3. Директор ВАТ "Колос" вніс зміну до Статуту товариства згідно з якою 

директор вирішує питання про виключення учасника з ВАТ, а також дав 
розпорядження головному бухгалтеру про значне скорочення статутного 
фонду. Ревізійна комісія визнала дії директора неправомірними. 

Питання: 
1)Якою є компетенція директора ВАТ "Колос"' 
2)  Чи перевищив свої повноваження директор? 
3)  Якщо перевищив, то в чому? 
 

ВАРІАНТ 6 
1. Закони як джерела аграрного права. 
2. Поняття відповідальності за порушення аграрного законодавства. 

   3. До юридичної фірми звернувся Хоменко з проханням дати йому 
роз'яснення з такого приводу: він зареєстрований як голова ФГ. 
Питання: 

1. Які вік буде мати права після створення такого господарства? 
2. Які він має фінансові зобов'язання перед державою? 
3. Які він має зобов'язання щодо страхування майна, робочої сили, урожаю? 

 
ВАРІАНТ 7 

        1. Підзаконні акти як джерела аграрного права. 
        2. Дисциплінарна відповідальність осіб, зайнятих у 
сільськогосподарському виробництві. 

  



3. Бухгалтер Чернігівського молокозаводу Кравченко була звільнена за 
скороченням штатів. Профкомком не дав згоди на її звільнення, вважаючи що 
вона має переважне право бути залишеною на роботі, оскільки є студенткою 
заочного   відділення економічного факультету Національного аграрного 
університету і має на своєму утриманні неповнолітнього брата. До того ж на 
роботі вона не мала ніяких зауважень. 
          Питання: 
1)   Охарактеризуйте порядок розірвання трудового договору у зв'язку із 
скороченням штатів? 
2)   Чи має Кравченко переважне право бути залишеною на роботі? 

 
ВАРІАНТ 8 

1. Локальні нормативні акти як джерела аграрного права. 
2. Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських 

підприємств. 
   3. Під час спроби   винести з комори Дарницького м'ясокомбінату вкрадені 
ковбаси робітник комбінату Куц був помічені охороною. Намагаючись втекти, 
Куц поліз через огорожу, впав і зламав ногу. 
Питання 
1)   Визначте чи пов'язаний цей випадок з виробництвом? 
2)  Чи можна даний випадок ушкодження здоров'я бути, визнаний трудовим 
каліцтвом? 
3)   Чи зобов'язаний м'ясокомбінат відшкодувати Куцу збитки? 

 
ВАРІАНТ 9 

1. Майнова відповідальність за аграрні правопорушення. 
2. Аграрні правовідносини: поняття, види й особливості. 

   3. Голова фермерського господарства "Мрія" звернувся в банк з проханням 
надати його господарству позику. Однак банк відмовив йому в кредиті, 
посилаючись на те, що в банку не має вільних коштів. 

Питання: 
1)   Чи правомірна відмова банку голові фермерського господарства? 
2)   3 яких коштів здійснюється підтримка фермерського господарства? 

 
ВАРІАНТ 10 

1. Внутрішні аграрні правовідносини. 
2. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства. 

   3. Член ВСГК "Зоря" Руденко звернувся із заявою до правління про передачу 
свого майнового паю своїй дружині. Правління відмовилося задовольнити його 
прохання через те, що його дружина подала заяву про вихід з членів ВСГК і про 
виділення їй майнового паю в натуральному вигляді та земельного паю. 

Руденко звернувся до прокурора із заявою опротестувати таке рішення 
правління. 
Питання 
1)   Чи має право прокурор розглядати такі скарги? 



2)   Яким є правовий режим паїв ВСГК? 
 

ВАРІАНТ 11 
1. Зовнішні аграрні правовідносини. 
2. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення. 

   3. Правління  КСГП   "Колос"   при  прийманні  молодого  спеціаліста  в  
члени  КСГП встановило йому випробувальний строк півтора місяці та 
запропонувало його дружині також оформити відносини членства. 

Через півтора місяці правління КСГП винесло постанову не 
рекомендувати загальним зборам приймати цього молодого спеціаліста з таких 
причин: по-перше, на навчання він був направлений сусіднім КСГП, по-друге, 
його дружина відмовилася від вступу до членів КСГП, по-третє, він і дружина 
меншають в сусідньому селі у своїх батьків. 
Питання: 

1)   Чи законна така постанова? 
2)   Які дії та юридичні факти можуть бути перешкодою для виникнення 

відносин членства є КСГП? 
 

ВАРІАНТ 12 
1. Суб’єкти аграрного права: поняття і класифікація. 
2. Землі сільськогосподарського призначення як об’єкт правового 

регулювання. 
   3. До юридичної фірми звернувся член ВСГК "Мрія" агроном за фахом 
Сіренко за консультацією: він бажає створити фермерське господарство, 
членами господарства якого будуть його дружина і син (син має повернутися з 
армії). 
Питання 
1)   Визначте, який порядок утворення ФГ? 
2)  Які документи він має підготувати? 
3)   Куди і в якій послідовності йому треба подати ці документи для створення 
(реєстрації) фермерського господарства? 
4)   За яких обставин йому може бути відмовлено в створенні і реєстрації 
фермерського господарства? 

 
ВАРІАНТ 13 

1. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського 
призначення. 

2. Особливості правового статусу суб’єктів аграрного господарювання. 
3. Для державної реєстрації в райдержадміністрацію був переданий Статут 

сільськогосподарського кооперативу "Мир". В реєстрації Статуту 
кооперативу "Мир" було відмовлено на підставі того, що в ньому не 
зазначено вид кооперативу. 

Питання: 
1)  Які юридичні ознаки властиві сільськогосподарському кооперативу? 



2)   Які види сільськогосподарських кооперативів передбачені в чинному 
законодавстві? 

 
ВАРІАНТ 14 

1. Загальні засади створення та ліквідації суб’єктів аграрного 
господарювання. 

2. Права та обов’язки сільськогосподарських землекористувачів. 
   3. У фермерському господарстві подружжя Леоненків був залучений до 
роботи за трудовим договором Г. Петренко — двоюрідний брат В. Леоненка. 

Після закінчення осіннього сезону і збирання врожаю, відпрацювавши у 
господарстві шість місяців і вважаючи, що його праця в господарстві за цей 
період недостатньо оплачена подружжям Леоненків, Петренко звернувся з 
позовом до суду. 

Питання 
1)   Визначте, хто може бути членом фермерського господарства? 
2)   Як регулюються трудові відносини у фермерському господарстві? 
3)   Чи правильно поступив Петренко, звернувшись до суду за вирішенням 
даного спору? 
4)   Як слід вирішити цю справу? 

 
ВАРІАНТ 15 

1. Правові засади державної регулятивної діяльності в сільському 
господарстві. 
2. Правові форми використання природних ресурсів у сільському 
господарстві. 

   3. Птахофабрика здала в оренду ВСГК "Урожай" два приміщення з 1 липня 
1997 р. Аледоговір оренди був підписаний тільки через шість місяців після 
фактичної передачі приміщень : ГГХ. Посилаючись на те, що договірні 
відносини між фабрикою і ВСГК виникли тільки з дня підписання договору, 
ВСГК почав сплачувати орендну плату за приміщення лише з 1 січня 1998 р. За 
попередні шість місяців сплачувати орендну плату ВСГК відмовився. При 
розгляді спору в господарському суді представник ВСГК заявив, що договір не 
був підписаний своєчасно тому, що приміщення довелося пристосувати для 
зберігання продукції ВСГК. Але і не заперечував, що фактично ГГК 
користувався переданими йому приміщеннями з моменту передачі, зберігаючи 
в них запасні частини для тракторів. 

Питання: 
1) Якими законодавчими актами регулюються дані договірні відносини? 
2) Які права і обов'язки орендаря і орендодавця? 
3) Яке рішення має прийняти арбітражний суд? 

 
ВАРІАНТ 16 

1. Форми і методи регулятивної діяльності державних органів в сільському 
господарстві. 

2. Правове регулювання водокористування в сільському господарстві. 



   3. Правління закритого АСГТ "Зірка" ухвалило рішення: "За крадіжку 
цукрових буряків не допустити до роботи Котенко, звільнити від обов'язків 
охоронця — її чоловіка, зменшити її частку у статутному капіталі на 
десятикратну вартість вкраденого майна товариства і виключити її зі списку 
нарахувань дивідендів за поточний рік". 

Питання: 
1) Визначте, чи законне це рішення. Які повноваження має АСГТ закритого 
типу? 
Яким чином Котекко та її чоловік можуть (якщо вважають його незаконним) 
оскаржити це рішення правління?  
2) Яким законом встановлено відповідальність за вчинення дрібних крадіжок? 
Який 
порядок притягнення працівників сільськогосподарських підприємств, винних 
у вчиненні дрібних крадіжок? 

 
ВАРІАНТ 17 

1. Система й повноваження державних органів, які здійснюють регулювання 
сільського господарства. 

2. Правове регулювання надрокористування в сільському господарстві. 
   3. Водій електрокари Дмитренко на тісному дворі плодоконсервного заводу 
наїхав на стальну конструкцію і пошкодив електрокару. Вартість її ремонту за 
калькуляцію склала 1117 грн. Місячний заробіток Дмитренка — 1300 грн. 
Адміністрація пред’явила до нього вимогу щодо покриття шкоди у повному 
обсязі. 
Питання 
1)   Поясніть, а чому полягає матеріальна відповідальність робітників 
підприємства. 
2)   За яких умов настає матеріальна відповідальність? 
3} Яка мета встановлення матеріальної відповідальності? 
4)  Чи є законною вимога адміністрації про повне відшкодування збитків за 
умови даної ситуації? 

 
ВАРІАНТ 18 

1. Органи державного контролю та інспекції в АПК. 
2. Правове регулювання використання тваринного світу у сільському 

господарстві. 
   3. Збори акціонерів закритого сільськогосподарського Товариства "Мрія" 
затвердили план розвитку, в якому передбачено будівництво маслозаводу, 
заводу з консервування м'яса і Овочів, а також майстерні з виготовлення 
меблів. Крім того, збори акціонерів зобов'язали правління цього АТ 
організувати виробництво для продажу на ринку плетених корзин, віників та 
бочок нової тари. 
Питання 
1) Які основні та допоміжні галузі виробництва має право розвивати це 
товариство як суб'єкт аграрно-підпиємницької діяльності?  



2) Якими правовими актами визначається правове становище підсобних 
виробництв і промислів? 
3) Чи є законними такі рішення зборів акціонерів? 
4) Чи не призведе виконання цього плану до змін суті та статутних завдань 
закритого 
сільськогосподарського АТ? 

 
ВАРІАНТ 19 

1. Правове регулювання використання рослинного світу у сільському 
господарстві. 

2. Поняття виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських 
підприємств та її правове регулювання. 

   3. Робітник ВСГК "Озерне" Іванчук, супроводжуючи вантаж, знаходився у 
кузові авто. В результаті дорожньо - транспортної аварії він отримав травму. Як 
було встановлено перед від'їздом Іванчук випив стакан горілки. 
Питання 
1)   Визначте, чи можна визнати цей нещасний випадок пов'язаним з 
виробництвом, а завдані Іванчуку ушкодження здоров'ю трудовим каліцтвом? 
2)   Хто зобов'язаний відшкодувати йому матеріальну та моральну шкоду? 

 
ВАРІАНТ 20 

1. Правове регулювання лісокористування в сільському господарстві. 
2. Поняття та загальна характеристика правового статусу фермерських 

господарств. 
   3. Правління АСГТ "Зоря" вирішило виконати зобов'язання АСГТ за 
договором контрактації за державним контрактом за рахунок засипки насіння в 
кращих ділянок загальних посівів до основного і страхового фондів. Голова 
ревізійної комісії висловив в сумнів щодо законносте такого рішення і 
звернувся до юрисконсульта АСГТ за роз'ясненням з цього питання. 
        Питання: 
1)  Які фонди повинно мати АСГТ; 
2)  Який правовий режим основного насіннєвого і страхового фондів; 
3)   Який порядок використання і оновлення основного насіннєвого і страхового 
фондів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перелік 
рекомендованої літератури та 

нормативних актів 
 

1. Конституція України. 
2. Земельний кодекс України. 
3. Водний кодекс України. 
4. Господарський кодекс України. 
5. Кодекс законів України про працю. 
6. Кодекс про адміністративні правопорушення. 
7. Кодекс про надра України. 
8. Цивільний кодекс України. 
9. Закон України „Про альтернативні види рідкого та газового палива”. 
10. Закон України „Про банки і банківську діяльність”. 
11. Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову діяльність”. 
12. Закон України „Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або 

подальше використання неякісної та небезпечної продукції”. 
13. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 

його банкрутом”. 
14. Закон України „Про відходи”. 
15. Закон України „Про господарські товариства”. 
16. Закон України „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 

етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових 
виробів”. 

17. Закон України „Про державне регулювання виробництва і реалізацію 
цукру”. 

18. Закон України „Про державний контроль за використанням та охороною 
земель”. 

19. Закон України „Про державну реєстрацію”. 
20. Закон України „Про екологічну експертизу”. 
21. Закон України „Про забезпечення благополуччя населення”. 
22. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у 

зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
народженням та похованням”. 

23. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності”. 

24. Закон України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”. 
25. Закон України „Про захист населення від інфекційних захворювань”. 
26. Закон України „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру”. 
27. Закон України „Про захист прав покупців сільськогосподарських машин”. 
28. Закон України „Про захист рослин”. 
29. Закон України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”. 
30. Закон України „Про зерно та ринок зерна в Україні”. 
31. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність”. 



32. Закон України „Про зону надзвичайної екологічної ситуації”. 
33. Закон України „Про інвестиційну діяльність”. 
34. Закон України „Про інноваційну діяльність”. 
35. Закон України „Про карантин рослин”. 
36. Закон України „Про колективне сільськогосподарське підприємство”. 
37. Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”. 
38. Закон України „Про меліорацію земель”. 
39. Закон України „Про металобрухт”. 
40. Закон України „Про митний тариф”. 
41. Закон України „Про Національний банк України”. 
42. Закон України „Про оподаткування прибутків підприємств”. 
43. Закон України „Про особисте селянське господарство”. 
44. Закон України „Про особливості приватизації майна в агропромисловому 

комплексі”. 
45. Закон України „Про охорону атмосферного повітря”. 
46. Закон України „Про охорону земель”. 
47. Закон України „Про пенсійне забезпечення”. 
48. Закон України „Про перелік об’єктів права державної власності, що не 

підлягають приватизації”. 
49. Закон України „Про пестициди та агрохімікати”. 
50. Закон України „Про планування і забудову територій”. 
51. Закон України „Про плату за землю”. 
52. Закон України „Про поставки продукції для державних потреб”. 
53. Закон України „Про правовий режим надзвичайного стану”. 
54. Закон України „Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного 

забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”. 
55. Закон України „Про приватизаційні папери”. 
56. Закон України „Про приватизацію державного житлового фонду”. 
57. Закон України „Про приватизацію державного майна”. 
58. Закон України „Про приватизацію земельних ділянок”. 
59. Закон України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу 

приватизацію)”. 
60. Закон України „Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних 

підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду”. 
61. Закон України „Про пріоритетність соціального розвитку села та 

агропромислового комплексу в народному господарстві” 
62. Закон України „Про пріоритетність соціального розвитку села та АПК в 

народному господарстві”. 
63. Закон України „Про режим іноземного інвестування”. 
64. Закон України „про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з 

них”. 
65. Закон України „Про рослинний світ”. 
66. Закон України „Про систему оподаткування”.  
67. Закон України „Про сільськогосподарську кооперацію”. 
68. Закон України „Про споживчу кооперацію”. 
69. Закон України „Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування 



для АПК”. 
70. Закон України „Про стимулювання розвитку сільського господарства на 

період 2001-2004 років”. 
71. Закон України „Про страхування”. 
72. Закон України „Про тваринний світ”. 
73. Закон України „Про товарну біржу”. 
74. Закон України „Про фермерське господарство”. 
75. Закон України „Про фіксований сільськогосподарський податок”. 
76. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг”. 
77. Закон України „Про Червону книгу України”. 
78. Закону України „Про стимулювання розвитку сільського господарства на 

період 2001-2004 років”.  
79. Постанова Кабінету Міністрів України „Положення про Зелену книгу 

України”. 
80. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про 

порядок справлення та обліку фінансового сільськогосподарського податку” 
81. Постанова Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо поліпшення 

насінництва сільськогосподарських культур”. 
82. Постанова Кабінету Міністрів України „Про прискорення організації 

біржового сільськогосподарського ринку”. 
83. Постанова Кабінету Міністрів України „Про прискорення приватизації 

майна в АПК та спрощення процедури її проведення” 
84. Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про виділення державних 

централізованих капітальних вкладень на соціальний розвиток села”. 
85. Указ Президента України „Про гарантування захисту економічних інтересів 

та поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право 
на земельну частку (пай)”. 

86. Указ Президента України „Про забезпечення економічних інтересів і 
соціального захисту працівників соціальної сфери села та вирішення 
окремих питань, що виникли в процесі проведення земельної реформи”. 

87. Указ Президента України „Про затвердження Порядку реєстрації договорів 
оренди земельної частки (паю)”. 

88. Указ Президента України „Про захист прав власників земельних часток 
(паїв)”. 

89. Указ Президента України „Про заходи щодо реформування аграрних 
відносин”. 

90. Указ Президента України „Про заходи щодо реформування аграрних 
правовідносин”. 

91. Указ Президента України „Про заходи щодо розвитку іпотечного ринку 
України”. 

92. Указ Президента України „Про заходи щодо розвитку ринку вітчизняної 
техніки для АПК та збільшення обсягів її виробництва”. 

93. Указ Президента України „Про невідкладні заходи щодо прискорення 
реформування аграрного сектора економіки”. 

94. Указ Президента України „Про невідкладні заходи щодо прискорення 



земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва”. 
95. Указ Президента України „Про невідкладні заходи щодо прискорення 

реформування аграрного сектора економіки”. 
96. Указ Президента України „Про Основні засади розвитку соціальної сфери 

села”. 
97. Указ Президента України „Про першочергові заходи щодо підтримки 

розвитку соціальної сфери села”. 
98. В.М. Гайворонський та В.П. Жушман „Аграрне право України”, підручник, 

Х.: ТОВ «Одіссей». -  2003 р. 
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