
Організаційно-правові форми сільськогосподарського виробництва 

 

Сучасний розвиток земельних та аграрних відносин характеризується істотним 

розширенням можливостей здійснення сільськогосподарської виробничої діяльності в різних 

організаційно-правових формах. Загальні засади аграрної господарської діяльності 

визначаються цивільним, господарським, земельним та іншими галузями законодавства. 

Водночас особливості різноманітних організаційно-правових форм господарювання в АПК 

закріплені передусім в актах аграрного законодавства України. 

При вивченні курсу «Організаційно-правові форми сільськогосподарського 

виробництва» студенти досліджуватимуть: 

- поняття  і видів організаційно-правових форм сільськогосподарського виробництва;  

- правового становища колективних сільськогосподарських підприємств, 

сільськогосподарських кооперативів;  

- особливостей правового регулювання ведення фермерських та особистих селянських 

господарств;  

- правового статусу державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, 

аграрних господарських товариств;  

- особливостей правового становища об’єднань підприємств у сільському господарстві;  

- порядку здійснення індивідуальної підприємницької діяльності у сільському 

господарстві.  

Метою  навчальної дисципліни «Організаційно-правові форми сільськогосподарського 

виробництва» є формування знань про особливості правового регулювання сучасних 

організаційно-правових форм сільськогосподарського виробництва, а також вироблення 

навиків правильного застосування нормативно-правових актів аграрного законодавства 

України. 

В результаті вивчення курсу студенти навчаться творчо аналізувати основні підходи до 

регулювання правовідносин у процесі здійснення сільськогосподарського виробництва в 

різних організаційно-правових формах; досліджувати і узагальнювати практику діяльності 

виробників сільськогосподарської продукції правильно тлумачити і застосовувати 

положення актів аграрного законодавства України; ефективно застосовувати норми інших 

галузей права для регулювання відносин, що виникають в процесі здійснення 

сільськогосподарського виробництва; готувати основні процесуальні документи, необхідні у 

процесі здійснення сільськогосподарської виробничої діяльності, захисту прав суб’єктів 

аграрних правовідносин. 
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