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Анотація

У підручнику стисло викладено питання повного курсу аграрного права,
висвітлено предмет аграрного права, методи правового регулювання
аграрних відносин, принципи, систему аграрного права, джерела, аграрні
правовідносини, державне регулювання сільського господарства. У посібнику
містяться основні положення, що стосуються правового становища суб’єктів
аграрного права, правового режиму їх майна, правового регулювання
виробничо-господарської діяльності, трудових відносин в аграрних
підприємствах, договірних відносин за участю сільськогосподарських
товаровиробників, відповідальності за порушення аграрного законодавства.  

Підручник підготовлено з урахуванням чинного (на момент підготовки)
законодавства України.
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