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Метою самостійної роботи є вироблення навичок опрацювання 

нормативно-правових актів, спеціальної літератури та інших матеріалів, 
необхідних для належного засвоєння предмета навчальної дисципліни, а 
також для розвитку сталих умінь до самостійного вивчення і викладання 
одержаної інформації. 



Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом 
навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять, без 
участі викладача. Лише у ході самостійної роботи студент має можливість 
розвинути пізнавальні та виконавчі здібності, пам'ять, самостійне мислення, 
наполегливість і, головне, виробити вміння самостійного здобуття знань. 

Під час самостійної роботи краще за все проявляються індивідуальні 
особливості студента, його здібності та нахили. 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-
методичних засобів, необхідних для вивчення навчальної дисципліни чи 
окремої теми: підручниками, навчальними та методичними посібниками, 
конспектами лекцій викладача тощо. Серед них значне місце посідає саме 
методичні матеріали, завдання та вказівки викладача, а також рекомендована 
спеціальна література та нормативно-правові акти. 

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу 
може виконуватися у бібліотеці, навчальному кабінеті або комп'ютерному 
класі навчального закладу, а також у домашніх умовах. 

Самостійна робота носить індивідуальний характер, однак можливе й 
колективне осмислення та вивчення навчального матеріалу. Однією з таких 
форм є проведення самостійної роботи студентів під керівництвом 
викладача, яке проводиться відповідно до розкладу навчальних занять, з 
метою підвищення рівня підготовки студентів, ознайомлення їх з 
нормативно-правовими актами та отримання необхідної допомоги з боку 
викладача щодо теоретичних положень окремих галузей законодавства чи 
аспектів їх практичного застосування. 

Перевірка виконання самостійної роботи проводиться викладачем на 
семінарських заняттях, а також виноситься на підсумковий контроль поряд з 
навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних 
навчальних занять. 

Отже, пропонуємо теми до самостійної роботи з дисципліни «Аграрне 
право» та джерельну базу до кожної з тем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1. Аграрні правовідносини 
 

2 години 
 
1. Поняття, види й особливості аграрних відносин. 
2. Внутрішні відносини. 



3. Зовнішні відносини. 
 

Література: 
1.Погрібний О.О. „Аграрне право України”. 
2. Закон України „Про тваринний світ”. 
3. Закон України „Про бджільництво”. 
4. Закон України „Про сільськогосподарську кооперацію”. 
5. Цивільний кодекс. 
6. Господарський кодекс. 
 
 
 

Тема 2. Суб’єкти аграрного права 
 

4 години. 
 

1. Поняття і класифікація суб’єктів аграрного права. 
2. Особливості правового статусу суб’єктів аграрного господарювання. 
3. Загальні засади створення та ліквідації суб’єктів аграрного господарювання. 
 
 

Література: 
 

1. О.О. Погрібний „Аграрне право України”, підручник, К., 2006 р. Розділ 5, ст. 94-106. 
2. В.М. Гайворонський та В.П. Жушман „Аграрне право України”, підручник, Х., 2003 р. 

Розділ 10, ст. 111-119, розділ, 11 ст. 121-127. 
3. Конституція України. 
4. Господарський кодекс України. 
5. Цивільний кодекс України. 
6. Закон України „Про державну реєстрацію”. 
7. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом”. 
8. Закон України „Про колективне сільськогосподарське підприємство”. 
9. Закон України „Про сільськогосподарську кооперацію”. 
10. Закон України „Про фермерське господарство”. 
11. Закон України „Про особисте селянське господарство”. 
12. Закон України „Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі”. 
 
 
 

Тема 3. Правове регулювання переходу до ринкових відносин в АПК 
 

4 години. 
 

1. Загальні питання ринкових перетворень на селі. 
2. Правове регулювання приватизації в АПК. 
3. Правове регулювання паювання. 
4. Правові засоби формування інфраструктури аграрного ринку. 
5. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі. 
6. Правове забезпечення формування ринку сільськогосподарської техніки. 
7. Правове регулювання ринку зерна. 
8. Правове регулювання ринку цукру. 



9. Правове регулювання ринку алкоголю й тютюну. 
 
 

Література: 
 

1. О.О. Погрібний „Аграрне право України”, підручник, К., 2006 р. Розділ 6, ст. 107-147. 
2. В.М. Гайворонський та В.П. Жушман „Аграрне право України”, підручник, Х., 2003 р. 

Розділ 3, ст. 24-41. 
3. Конституція України. 
4. Земельний кодекс України. 
5. Закон України „Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-

2004 років”. 
6. Закон України „Про приватизацію державного майна”. 
7. Закон України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу 

приватизацію)”. 
8. Закон України „Про приватизаційні папери”. 
9. Закон України „Про приватизацію державного житлового фонду”. 
10. Закон України „Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають 

приватизації”. 
11. Закон України „Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва”. 
12. Закон України „Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних 

підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду”. 
13. Закон України „Про приватизацію земельних ділянок”. 
14. Закон України „Про колективне сільськогосподарське підприємство”. 
15. Закон України „Про сільськогосподарську кооперацію”. 
16. Закон України „Про товарну біржу”. 
17. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність”. 
18. Закон України „Про інвестиційну діяльність”. 
19. Закон України „Про режим іноземного інвестування”. 
20. Закон України „Про інноваційну діяльність”. 
21. Закон України „Про митний тариф”. 
22. Закон України „Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для 

АПК”. 
23. Закон України „Про захист прав покупців сільськогосподарських машин”. 
24. Закон України „Про зерно та ринок зерна в Україні”. 
25. Закон України „Про державне регулювання виробництва і реалізацію цукру”. 
26. Закон України „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 

коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів”. 
27. Указ Президента України „Про заходи щодо реформування аграрних правовідносин”. 
28. Указ Президента України „Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування 

аграрного сектора економіки”. 
29. Указ Президента України „Про заходи щодо розвитку іпотечного ринку України”. 
30. Указ Президента України „Про захист прав власників земельних часток (паїв)”. 
31. Указ Президента України „Про гарантування захисту економічних інтересів та 

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

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

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

34. Постанова Кабінету Міністрів України „Про прискорення організації біржового 
сільськогосподарського ринку”. 



 
 
 

Тема 4. Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової 
діяльності сільськогосподарських підприємств  

 
2 години. 

 
1. Поняття виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств та їх 

правове регулювання. 
2. Загальна характеристика фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств та 

їх правове регулювання. 
 
 

Література: 
 

1. О.О. Погрібний „Аграрне право України”, підручник, К., 2006 р. Розділ 8, ст. 166-182. 
2. В.М. Гайворонський та В.П. Жушман „Аграрне право України”, підручник, Х., 2003 р. 

Розділ 4, ст. 47-53. 
3. Конституція України. 
4. Господарський кодекс України. 
5. Цивільний кодекс України. 
6. Закон України „Про сільськогосподарську кооперацію”. 
7. Закон України „Про споживчу кооперацію”. 
8. Закон України „Про колективне сільськогосподарське підприємство”. 
9. Закон України „Про господарські товариства”. 
10. Закон України „Про фермерське господарство”. 
11. Закон України „Про інвестиційну діяльність”. 
12. Закон України „Про Національний банк України”. 
13. Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову діяльність”. 
14. Закон України „Про банки і банківську діяльність”. 
15. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг”. 
16. Закон України „Про оподаткування прибутків підприємств”. 
17. Закон України „Про фіксований сільськогосподарський податок”. 
18. Закон України „Про систему оподаткування”. 
 
 
 

Тема 5. Організаційно-правове забезпечення соціального розвитку села. 
 

2 години. 
 

1. Поняття соціального розвитку села. 
2. Правовий режим об’єктів соціальної сфери села. 
3. Правове забезпечення наукових досліджень, підготовки кадрів для села та зайнятості 

сільського населення. 
4. Правове регулювання розвитку житлово-комунального та дорожного господарювання 

на селі. 
5. Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого 

обслуговування жителів сільського населення. 
 



 
Література: 

 
1. О.О. Погрібний „Аграрне право України”, підручник, К., 2006 р. Розділ 9, ст. 183-199. 
2. В.М. Гайворонський та В.П. Жушман „Аграрне право України”, підручник, Х., 2003 р. 

Розділ 8, ст. 83-93. 
3. Конституція України. 
4. Закон України „Про пріоритетність соціального розвитку села та АПК в народному 

господарстві”. 
5. Указ Президента України „Про Основні засади розвитку соціальної сфери села”. 
6. Указ Президента України „Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку 

соціальної сфери села”. 
7. 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”. 

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про виділення державних 
централізованих капітальних вкладень на соціальний розвиток села”. 

 
 
 

Тема 6. Відповідальність за порушення аграрного законодавства.  
 

2 години. 
 

1. Поняття відповідальності за порушення аграрного законодавства. 
2. Дисциплінарна відповідальність осіб, зайнятих в сільськогосподарському виробництві. 
3. Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств. 
4. Майнова відповідальність за аграрні правопорушення. 
5. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства. 
 
 

Література: 
 

1. О.О. Погрібний „Аграрне право України”, підручник, К., 2006 р. Розділ 10, ст. 212. 
2. Конституція України. 
3. Кодекс законів України про працю. 
4. Земельний кодекс України. 
5. Цивільний кодекс України. 
6. Кодекс про адміністративні правопорушення. 
 
 

Тема 7. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення   
 

2 години. 
 

1. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення. 
2. Земля сільськогосподарського призначення як об’єкт правового регулювання. 
3. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення. 
4. Права та обов’язки сільськогосподарських землекористувачів. 
 
 

Література: 



 
1. О.О. Погрібний „Аграрне право України”, підручник, К., 2006 р. Розділ 11, ст. 213-227. 
2. В.М. Гайворонський та В.П. Жушман „Аграрне право України”, підручник, Х., 2003 р. 

Розділ 19, ст. 208-219. 
3. Конституція України. 
4. Земельний кодекс України. 
5. Закон України „Про сільськогосподарську кооперацію”. 
6. Закон України „Про планування і забудову територій”. 
 
 
 

Тема 8. Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському 
господарстві 

 
2 години 

 
1. Правові форми використання природних ресурсів у сільському господарстві. 
2. Правове регулювання водокористування в сільському господарстві. 
3. Правове регулювання надрокористування в сільському господарстві. 
4. Правове регулювання використання тваринного світу у сільському 

господарстві. 
5. Правове регулювання використання рослинного світу в сільському 

господарстві. 
6. Правове регулювання лісокористування в сільському господарстві. 
 
 

Література: 
1. Погрібний О.О. Аграрне право. 
2. Водний кодекс. 
3. Кодекс України про надра. 
4. Лісовий кодекс. 
5. Закон України „Про пріоритетність соціального розвитку села та 

агропромислового комплексу в народному господарстві”. 
6. Закон України „Про власність”. 
7. Закон України „Про тваринний світ”. 
8. Закон України „Про рослинний світ” 
 
 
 
Тема 9. Правове становище господарських товариств в АПК. 

 
2 години 

 
1. Поняття та загальна характеристика правового становища господарських товариств 

в АПК. 
2. Правовий статус сільськогосподарських акціонерних товариств. 
3. Правовий статус сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю. 
4. Особливості правового статусу найманих працівників у сільськогосподарських 

акціонерних товариствах і товариствах з обмеженою відповідальністю. 
5. Особливості ліквідації сільськогосподарських акціонерних товариств і товариств з 

обмеженою відповідальністю. 
 



Література: 
1.Погрібний О.О. Аграрне право України. 
2. Господарський кодекс. 
3. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних та осіб-підприємців”. 
4. Закон України „Про господарські товариства”. 
5. Кодекс законів про працю. 
 
 
 

Тема 10. Правове становище фермерських господарств 
 

2 години. 
 

1. Поняття та загальна характеристика правового статусу фермерських господарств. 
2. Умови і порядок створення фермерського господарства та припинення його діяльності. 
3. Земельні правовідносини у фермерському господарстві. 
4. Правове регулювання господарської діяльності фермерського господарства. 
5. Відносини фермерського господарства з бюджетом, банківськими установами та 

страховими організаціями. 
 
 

Література: 
 

1. О.О. Погрібний „Аграрне право України”, підручник, К., 2006 р. Розділ 15, ст. 287-303. 
2. В.М. Гайворонський та В.П. Жушман „Аграрне право України”, підручник, Х., 2003 р. 

Розділ 14, ст. 53-160. 
3. Конституція України. 
4. Кодекс законів України про працю. 
5. Земельний кодекс України. 
6. Закон України „Про фермерське господарство”. 
7. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом”. 
8. Закон України „Про пенсійне забезпечення”. 
9. Закон України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”. 
10. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності”. 

11. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та 
похованням”. 

12. Закон України „Про страхування”. 
13. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”. 
14. Закон України „Про плату за землю”. 
15. Закон України „Про фіксований сільськогосподарський податок”. 

 
 



Тема 11. Правове становище державних сільськогосподарських підприємств. 
 

2 години 
 

1. Поняття та загальна характеристика правового становища державних та 
комунальних сільськогосподарських підприємств. 

2. Правовий режим майна та особливості здійснення господарської діяльності 
державними та комунальними сільськогосподарськими підприємствами. 

 
Література: 

1. Погрібний О.О. Аграрне право України. 
2. Господарський кодекс. 

 
 
 

Тема 12. Правове регулювання здійснення окремих видів 
сільськогосподарської діяльності. 

 
2 години 

 
1. Загальна характеристика законодавства про окремі види сільськогосподарської 

діяльності. 
2. Загальна характеристика правового регулювання галузі тваринництва. 
3. Правове регулювання племінної справи у тваринництві. 
4. Правове регулювання бджільництва. 
5. Правове регулювання виробництва рибної продукції. 
6. Правове регулювання ветеринарної медицини. 
7. Правова охорона прав на штами мікроорганізмів. 
8. Правова охорона прав на сорти рослин. 
9. Правове регулювання насінництва. 
10. Правове регулювання захисту рослин. 
11. Правові аспекти вирощування наркотичних рослин. 
 

Література: 
1. Погрібний О.О. Аграрне право України. 
2. Закон України „Про бджільництво”. 
3. Закон України „Про племінну справу у тваринництві”. 
4. Закон України „Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з 

них”. 
5. Закон України „Про ветеринарну медицину”. 
6. Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”. 
7. Закон України „Про насіння та садивний матеріал”. 
8. Закон України „Про захист рослин”. 
9. Закон України „Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів і прекурсорів”. 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 13. Договори на використання науково-технічної продукції в сільському 
господарстві. 

 
4 години 

 
1. Науково-технічна продукція як об’єкт правового регулювання та обігу в 

сільському господарстві. 
2. Договори на передачу майнового права на науково-технічну продукцію та прав 

на її використання. 
3. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і 

технологічних робіт у сфері сільського господарства. 
 

Література: 
1. Погрібний О.О. Аграрне право України. 
2. Цивільний кодекс. 
3. Закон України „Про науково-технічну інформацію”. 
4. Закон України „Про власність”. 
5. Закон України „Про насіння”. 
 
 
 
Тема 14. Правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції. 

 
2 години 

 
1. Поняття та загальна характеристика правового забезпечення якості та безпеки 

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

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

щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції. 
 

Література: 
1. Погрібний О.О. Аграрне право України. 
2. Закон України „Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої 

сировини”. 
3. Закон України „Про пестициди та хімікати”. 
 
 
 
Тема 15. Правове регулювання охорони довкілля в сільському господарстві 

 
2 години. 

 
1. Загальна характеристика законодавства про охорону довкілля в сільському 

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

а. охорона ґрунтів; 
б. охорона надр; 
в. охорона вод; 
г. охорона тварин і рослин; 
д. охорона атмосферного повітря. 



3. Правовий інститут меліорації земель у сільському господарстві. 
4. Правове регулювання хімізації сільського господарства. 
5. Правове регулювання поводження з відходами сільського господарства. 
6. Правове регулювання застосування біотехнологій у сільському господарстві. 
7. Правове регулювання ведення сільськогосподарської діяльності в умовах 

надзвичайних екологічних ситуацій. 
 
 

Література: 
 

1. О.О. Погрібний „Аграрне право України”, підручник, К., 2006 р. Розділ 22, ст. 413-437. 
2. Конституція України. 
3. Кодекс про надра України. 
4. Водний кодекс України. 
5. Закон України „Про охорону земель”. 
6. Закон України „Про державний контроль за використанням та охороною земель”. 
7. Закон України „Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них”. 
8. Закон України „Про рослинний світ”. 
9. Закон України „Про тваринний світ”. 
10. Постанова Кабінету Міністрів України „Положення про Зелену книгу України”. 
11. Закон України „Про Червону книгу України”. 
12. Закон України „Про охорону атмосферного повітря”. 
13. Закон України „Про меліорацію земель”. 
14. Закон України „Про екологічну експертизу”. 
15. Закон України „Про захист рослин”. 
16. Закон України „Про карантин рослин”. 
17. Закон України „Про пестициди та агрохімікати”. 
18. Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”. 
19. Закон України „Про страхування”. 
20. Закон України „Про альтернативні види рідкого та газового палива”. 
21. Закон України „Про забезпечення благополуччя населення”. 
22. Закон України „Про металобрухт”. 
23. Закон України „Про відходи”. 
24. Закон України „Про захист населення від інфекційних захворювань”. 
25. Закон України „Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше 

використання неякісної та небезпечної продукції”. 
26. Закон України „Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного 

забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”. 
27. Закон України „Про зону надзвичайної екологічної ситуації”. 
28. Закон України „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру”. 
29. Закон України „Про правовий режим надзвичайного стану”. 

 


