Фермерське господарство
Метою курсу є показ значення правового інституту фермерства в
Україні за сучасних умов, характеристика законодавчої бази фермерства в
Україні; визначення поняття фермерського господарства, його юридичних
ознак та особливостей порівняно з іншими аграрними суб'єктами; проведення
всебічного аналізу особливого порядку створення фермерських господарств,
ролі земельних відносин та інших правових умов цього процесу; виявлення та
розгляд основних правових засад діяльності вказаних господарств та
припинення існування.
Студенти повинні знати : поняття та юридичні ознаки фермерського
господарства, зокрема сімейного фермерського господарства, порядок його
створення; вимоги до осіб, що мають право на створення фермерського
господарства; склад фермерського господарства; порядок та підстави набуття
земельних ділянок для ведення фермерського господарства; особливості
державної реєстрації фермерського господарства; правовий режим майна
фермерського господарства; права та обов’язки фермерського господарства та
його членів; правове регулювання праці у фермерському господарстві;
правове регулювання державної підтримки фермерських господарств;
підстави та порядок припинення діяльності фермерського господарства.
Студенти повинні уміти: аналізувати та вірно тлумачити нормативну
базу фермерства, із врахуванням змін за останні роки; застосовувати практику
порівняльного аналізу юридичних норм і правових відносин, що є об'єктами
професійної діяльності для вирішення професійних завдань; аргументувати
власну точку зору та прийняте за конкретним завданням рішення.
Зміст курсу
Тема 1. Законодавча регламентація фермерських господарств України.
Тема 2. Фермерське господарство та інші аграрні організаційно-правові
господарські структури на селі. Сімейне фермерське господарство.
Тема 3. Організаційно-правові засади створення фермерських
господарств. Тема 4. Порядок надання земель для створення фермерського
господарства.
Тема 5. Установчі документи та державна реєстрація фермерських
господарств України.
Тема 6. Земельні, майнові та трудові відносини фермерських
господарств.
Тема 7. Правове регулювання державної підтримки фермерських
господарств.
Тема 8. Припинення діяльності фермерських господарств України.
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