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Програмові вимоги з курсу 

“Організаційно-правові форми 

сільськогосподарського виробництва” 
 

Поняття та види організаційно-правових форм 

сільськогосподарського виробництва. 

 

Поняття і види організаційно-правових форм сільськогосподарського 

виробництва. 

Поняття сільськогосподарського виробництва. Сільськогосподарська 

продукція: поняття, види. Особливості сільськогосподарського виробничого 

процесу. 

Поняття організаційно-правової форми сільськогосподарського 

виробництва. 

Види організаційно-правових форм сільськогосподарського виробництва. 

Сільськогосподарське підприємство як основна організаційно-правова 

форма сільськогосподарського виробництва: поняття, ознаки, види. 

Проблеми законодавчого забезпечення окремих організаційно-правових 

форм сільськогосподарського виробництва. 

 

Сільськогосподарський кооператив як організаційно-правова форма 

сільськогосподарського виробництва. 

Законодавче регулювання сільськогосподарської кооперації в Україні. 

Поняття та основні ознаки сільськогосподарських кооперативів. Типи та види 

сільськогосподарських кооперативів. 

Порядок створення  сільськогосподарських кооперативів. Правовий режим 

майна та земель сільськогосподарських кооперативів. Господарська діяльність 

сільськогосподарських кооперативів. Порядок припинення діяльності 

сільськогосподарських кооперативів. 

 

Правове становище колективних сільськогосподарських підприємств. 

Законодавство про колективні сільськогосподарські 

підприємства:проблеми розвитку. 

Поняття та ознаки колективного сільськогосподарського підприємства. 

Особливості створення та державної реєстрації колективного 

сільськогосподарського підприємства.  

Правовий режим майна та земель колективних сільськогосподарських 

підприємств. Господарська діяльність колективних сільськогосподарських 

підприємств. Підстави та порядок припинення діяльності колективних 

сільськогосподарських підприємств.  
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Правове становище фермерського господарства. 

Загальна характеристика Закону України “Про фермерське господарство”. 

Поняття та ознаки фермерського господарства. Порядок створення та 

державної реєстрації фермерських господарств. 

Земельні відносини у фермерських господарствах. Правовий режим майна 

у фермерських господарствах. Господарська діяльність фермерських 

господарств. Припинення діяльності фермерських господарств. 

 

Ведення особистих селянських господарств як особлива форма 

сільськогосподарського виробництва 

Загальна характеристика законодавчого регулювання ведення особистих 

селянських господарств. 

Поняття та ознаки особистого селянського господарства.  Земельні 

відносини в особистому селянському господарстві громадян. Правове 

регулювання майнових відносин в особистих селянських господарствах. 

Господарська та інша діяльність особистих селянських господарств. 

Припинення діяльності особистих селянських господарств. 

 

Особливості окремих організаційно-правових форм 

сільськогосподарського виробництва 

 

Особливості правового становища державних та комунальних 

сільськогосподарських підприємств. 

Поняття, ознаки та види державних сільськогосподарських підприємств. 

Поняття і види комунальних сільськогосподарських підприємств. 

Правовий режим майна державних і комунальних сільськогосподарських 

підприємств. Земельні відносини в державних та комунальних 

сільськогосподарських підприємствах Господарська діяльність державних і 

комунальних сільськогосподарських підприємств. 

Особливості створення та припинення державних і комунальних 

сільськогосподарських підприємств. 

 

Аграрні господарські товариства як сучасна форма 

сільськогосподарського виробництва. 

Поняття і види аграрних господарських товариств. Особливості правового 

становища акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю у 

сільському господарстві.  

Правовий режим майна та земель в аграрних господарських товариствах. 

Види діяльності об’єднань підприємств у сільському господарстві. Особливості 

створення та припинення аграрних господарських товариств. 

 

 

Правове становище об’єднань підприємств у сільському господарстві. 

Поняття і види об’єднань підприємств у сільському господарстві. 

Оргвнізаційно-правові форми об’єднань підприємств у сільському 

господарстві.  

Госпрдарська діяльність об’єднань підприємств. Особливості створення та 
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припинення об’єднань підприємств у сільському господарстві. 

. 

 

Право фізичних осіб на здійснення сільськогосподарської виробничої 

діяльності. 

Загальна характеристика аграрної правосуб’єктності фізичних осіб. 

Форми участі громадян в аграрних правовідносинах. 

Індивідуальна підприємницька діяльність у сільському господарстві. 

Земельні права громадян України, іноземців та осіб без громадянства.  

 

 


