
30.03.2021 

Семінар 

Контрольні запитання: 

1. Характеристика державно-правового регулювання сільського 

господарства. 

2. Поняття, суть, принципи державного керівництва і регулювання 

сільським господарством. 

3. Правові форми і методи державного керівництва сільським 

господарством. 

4. Характеристика суб'єктів державного регулювання сільським 

господарством, їх компетенція. 

5. Функції і права Міністерства аграрної політики та продовольства 

України по державному регулюванню сільським господарством. 

6. Правовий статус управлінь агропромислового розвитку обласних та 

районних державних адміністрацій. 

7. Правова характеристика державної сільськогосподарської інспекції. 

8. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення. 

9. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського 

призначення. 

10. Права і обов’язки власників і користувачів земель в аграрному 

виробництві. 

11. Правові основи використання природних ресурсів у сільському 

господарстві. 

12. Правове регулювання водокористування у сільському господарстві. 

13. Правове регулювання використання надр у сільському 

господарстві. 

14. Правове регулювання використання тваринного світу у сільському 

господарстві. 

15. Правове регулювання використання рослинного світу у сільському 

господарстві. 



16. Правове регулювання лісокористування у сільському господарстві. 

 

Вирішити задачу 

Завдання 1 

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Вільна Україна" 

розробив і прийняв на загальних зборах його членів статут цього 

кооперативу. В статуті визначено умови і порядок вступу в члени 

кооперативу. Оскільки кооператив має значні доходи і багато осіб бажають 

вступити в кооператив, то в статуті було зроблений запис такого змісту: 

"Особи, які бажають вступити в кооператив, повинні попередньо пройти 

конкурс і працювати в ньому із іспитовим терміном протягом шести місяців. 

Після проходження конкурсу і терміну випробування, питання про прийом в 

члени сільськогосподарського кооперативу по поданню правління вирішується 

загальними зборами кооперативу".  

Державний реєстратор відмовив у реєстрації статуту зі змінами, 

посилаючись на те, що аграрне законодавство України не передбачає 

встановлення в сільгосппідприємствах проходження конкурсу та випробного 

терміну для вступу в сільгоспкооператив. Голова кооперативу звернувся із 

скаргою до голови райдержадміністрації, наполягавши на збереження 

вищеназваної норми в статуті кооперативу, так як, на його думку, ця норма не 

допустить прийому в члени кооперативу випадкових осіб та у зв'язку із 

відсутністю робочих місць. 

Чи може бути зареєстрований статут з пропозиціями голови 

сільськогосподарського кооперативу про вказаний порядок прийняття осіб в  

члени кооперативу? 

Які умови і порядок вступу в члени сільськогосподарського 

виробничого кооперативу визначено законодавством про 

сільськогосподарські кооперативи? 

Завдання 2 



До дирекції сільськогосподарського товариства з обмеженою 

відповідальністю "Південний Буг" поступила заява Іванова про прийом його в 

учасники цього товариства. Директор товариства відмовив в задоволені заяви. 

Чи законні та компетентні дії директора товариства з обмеженою 

відповідальністю? 

Яким законодавством врегульоване це питання? 

Хто може бути учасником або засновником товариства з обмеженою 

відповідальністю? 

Завдання 3 

По ініціативі управління агропромислового розвитку районної державної 

адміністрації, рішенням сесії Давидковецької сільської Ради приватному 

підприємству видано Державний акт на право колективної власності на майно 

та на землю колишнього КСГП "Мир". 

Чи відповідає таке рішення сільської Ради чинному законодавству? 

Якими законодавчими актами регулюється це питання? 

Чи правомірні дії управління агропромислового розвитку 

райдержадміністрації? 

 

Завдання 4 

З ініціативи районної ради сільськогосподарських товаровиробників, 

колективне сільськогосподарське підприємство перетворено в 

сільськогосподарський виробничий кооператив, затвердивши головою цього 

кооперативу начальника відділу земельних ресурсів району. 

Якими нормативними актами регулюється це питання? 

Чи відповідає рішення Ради сільськогосподарських товаровиробників 

району нормам чинного аграрного законодавства? 

Дайте відповідь з посиланням на конкретні законодавчі і нормативні акти. 

Завдання 5 

Гр. Петров, що проживає в м. Хмельницькому одержав в спадщину у 

селах Хмельницького і Віньковецького районів житлові будинки. 



Чи має право Петров на користування земельними ділянками біля цих 

будинків та в яких розмірах? 

Дайте характеристику законодавству з цього питання. 

 

Завдання 6 

У статуті сільськогосподарського акціонерного товариства відкритого 

типу "Україна" записано, що земля, яка закріплена за цим товариством, є 

виключною власністю держави і надана товариству у довічне користування, а 

розміри присадибних ділянок членів господарства не можуть перевищувати 

0,20 га. 

Чи відповідають ці норми статуту, чинному законодавству України? 

Дайте характеристику законодавству з цього питання. 

 


