
1. Правове регулювання аграрної реформи в Україні. 

2. Поняття і особливості аграрного права, як галузі права. 

3. Предмет аграрного права. 

4. Принципи аграрного права, його призначення. 

5. Методи правового регулювання в аграрному праві. 

6. Система аграрного права. 

7. Аграрне право, як галузь юридичної науки і як навчальна дисципліна. 

8. Поняття і види джерел аграрного права України. 

9. Характеристика джерел аграрного права України. 

10. Конституція і Закони України – правова основа аграрного права. 

11. Постанови Верховної Ради України, як джерела аграрного права. 

12. Укази Президента України, як джерела аграрного права. 

13. Постанови Кабінету Міністрів України, як джерела аграрного права. 

14. Відомчі нормативно-правові акти інших органів виконавчої влади, як джерела аграрного права 

(крім уряду). 

15. Локальні акти сільськогосподарських підприємств. 

16. Проблеми і шляхи вдосконалення аграрного законодавства України. 

17. Поняття і особливості аграрних правовідносин. 

18. Правові і економічні свободи в аграрних відносинах. 

19. Види внутрішніх аграрних правовідносин в сільськогосподарських підприємствах державної і 

недержавної форм власності. 

20. Спільність і співвідношення інших галузей права з аграрним правом. 

21. Види суб'єктів кооперативного та корпоративного типів. 

22. Правовий статус сільськогосподарських товариств в агропромисловому комплексі. 

23. Правовий статус сільськогосподарських виробничих кооперативів в агропромисловому комплексі. 

24. Правовий статус сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в агропромисловому 

комплексі. 

25. Припинення діяльності сільськогосподарських підприємств. 

26. Реорганізація суб'єктів сільського господарства.  

27. Ліквідація суб'єктів сільського господарства.  

28. Банкрутство суб'єктів сільського господарства. 

29. Поняття права засновництва громадян сільськогосподарських підприємств корпоративного типу. 

30. Правові підстави та наслідки припинення права участі в сільськогосподарських підприємствах 

корпоративного типу. 

31. Право членства громадян у сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу. 

32. Права та обов’язки членів сільськогосподарських підприємств кооперативного типу. 

33. Підстави і порядок припинення членства в сільськогосподарських підприємствах кооперативного 

типу. 

34. Наслідки припинення права участі в аграрних суб’єктах кооперативного і корпоративного типів. 

35. Поняття та правові ознаки фермерського господарства. 

36. Порядок створення фермерського господарства. 

37. Особливості правового регулювання праці в фермерських господарствах. 

38. Припинення діяльності фермерського господарства. 

39. Особливості визнання банкрутом фермерського господарства. 

40. Поняття, ознаки  особистого селянського господарства. 

41. Набуття права власності на присадибну земельну ділянку. 

42. Правовий режим майна особистого селянського господарства. 

43. Права та обов’язки членів особистого селянського господарства. 

44. Зайнятість членів особистого селянського господарства. 

45. Характеристика правового режиму майна державного сільськогосподарського підприємства.  

46. Законодавчо-нормативне забезпечення приватизації майна в агропромисловому комплексі. 

47. Правові особливості приватизації переробних, агросервісних, будівельних 

несільськогосподарських підприємств агропромислового комплексу України. 

48. Правове регулювання водокористування у сільському господарстві. 

49. Правове регулювання використання надр у сільському господарстві. 

50. Правове регулювання використання тваринного світу у сільському господарстві. 

51. Правове регулювання використання рослинного світу у сільському господарстві. 

52. Правове регулювання лісокористування у сільському господарстві. 

53. Суть колективного самоврядування і колективної демократії та її гарантії. 



54. Повноваження найвищого органу самоврядування  сільськогосподарських підприємств 

кооперативного типу.  

55. Повноваження правління сільськогосподарського виробничого кооперативу. 

56. Повноваження, права та обов’язки голови підприємства, спеціалістів та інших керівників 

сільськогосподарського виробничого кооперативу.  

57. Повноваження та правове регулювання ревізійної комісії сільськогосподарського виробничого 

кооперативу. 

58. Особливості здійснення управління в сільськогосподарських підприємствах і  їх об’єднаннях 

різних форм власності.  

59. Законодавство України про повноваження представницьких органів сільськогосподарських 

товаровиробників.  

60. Правове становище директора державного сільськогосподарського підприємства.  

 

 


